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Temats: Lūgumraksts Nr. 0343/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Lavarello 
Rosa, par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir ieguvusi savu medicīnas grādu Peru un pēc tam strādājusi Spānijā 
un Apvienotajā Karalistē. Viņa 2010. gada oktobrī iesniedza pieteikumu Ordem Dos Medicos
Portugālē, kas līdz šim nav atzinis viņas kvalifikāciju, un tāpēc viņa nevar praktizēt Portugālē. 
Šis apstāklis ir nopietni ietekmējis viņas plānus saistībā ar ģimeni un karjeru. Viņa ir 
sazinājusies ar vairākām iestādēm, bet neviena no tām nespēja faktiski atrisināt viņas 
problēmu. Viņa lūdz palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 8. novembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Lūgumraksta iesniedzēja ir Itālijas valstspiederīgā, kura ieguvusi medicīnas doktora grādu 
Peru. Viņas kvalifikācija atzīta Apvienotajā Karalistē, kur viņa patlaban strādā. Taču 
lūgumraksta iesniedzēja saskaras ar grūtībām saistībā ar viņas kvalifikācijas atzīšanu 
Portugālē.

Eiropas tiesiskais regulējums profesionālo kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai ir Direktīva 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk — „direktīva”). Direktīvu 
piemēro visiem konkrētas dalībvalsts valstspiederīgajiem, kuri vēlas sākt darbību 
reglamentētā profesijā vai veikt to citā dalībvalstī. Tādējādi minētajā direktīvā uzsvars 
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galvenokārt likts uz Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem ar kvalifikāciju, kas 
iegūta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Direktīvas 3. panta 3. punktā noteikts, ka kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ko ES 
dalībvalstu valstspiederīgajiem izsniegusi kāda trešā valsts, uzskata par kvalifikāciju 
apliecinošiem dokumentiem saskaņā ar minēto direktīvu, ja attiecīgajai personai ir trīs gadu 
profesionālā pieredze attiecīgajā profesijā tās dalībvalsts teritorijā, kura šo kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu sākotnēji atzinusi.

Ņemot vērā Komisijai pieejamo informāciju, šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja atbilst 
direktīvas 3. panta 3. punkta nosacījumiem, tādēļ direktīva ir piemērojama viņas pieteikumam 
atzīt kvalifikāciju Portugālē.

Direktīvas 10. panta g) punktā noteikts, ka tā dēvēto vispārējo sistēmu oficiālo kvalifikācijas 
apliecinājumu atzīšanai piemēro visām profesijām, kas nav iekļautas direktīvas II un 
III nodaļā (automātiska atzīšana, pamatojoties uz saskaņotām minimālajām prasībām), vai 
izņēmuma gadījumos arī šīm profesijām, ja speciālists atbilst šīs direktīvas 3. panta 3. punktā 
izklāstītajām prasībām.

Tādējādi tā kā lūgumraksta iesniedzēja kvalifikāciju ieguvusi trešā valstī, — lai gan tā jau 
atzīta dalībvalstī, kas apliecinājusi direktīvas 3. panta 3. punktā prasīto profesionālo pieredzi, 
— kvalifikācija netiek atzīta automātiski, bet uz to attiecas kvalifikāciju atzīšanas vispārējie 
noteikumi.

Atbilstīgi šai vispārējai sistēmai Portugāles kompetentajām iestādēm atļauts salīdzināt 
lūgumraksta iesniedzējas izglītību ar valsts prasībām un būtiski atšķirību gadījumā kā 
atzīšanas priekšnosacījumu izvirzīt prasību veikt kompensācijas pasākumus.

Taču, ja Portugāles kompetentās iestādes nolemj piemērot kompensācijas pasākumu, tam 
jābūt samērīgam un jo īpaši tādam, lai tiktu ņemta vērā lūgumraksta iesniedzējas profesionālā 
pieredze.

Katrā ziņā lūgumraksta iesniedzēja var izmantot direktīvas 51. pantā paredzētos procesuālos 
aizsardzības pasākumus.

Saskaņā ar direktīvas 51. panta 1. punktu Portugāles kompetentajām iestādēm viena mēneša 
laikā būtu jāapstiprina lūgumraksta iesniedzējas pieteikuma saņemšana un jāinformē 
lūgumraksta iesniedzēja par jebkādiem trūkstošiem dokumentiem. Turklāt direktīvas 51. panta 
2.–3. pants paredz, ka Portugāles iestādēm trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegta pilnīga 
dokumentācija, būtu jāpieņem atbilstīgi pamatots lēmums par lūgumraksta iesniedzējas 
pieteikumu atzīt viņas kvalifikāciju. Lūgumraksta iesniedzējas gadījumā šo termiņu var 
pagarināt par vienu mēnesi.

Šāda lēmuma nepieņemšanu attiecīgajā termiņā var pārsūdzēt saskaņā Portugāles tiesību 
aktiem.

Secinājumi

Komisija secināja, ka saskaņā ar direktīvas 51. panta 3. punktu lūgumraksta iesniedzēja var 
apsvērt iespēju saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem šajā direktīvā noteiktajos termiņos 
pārsūdzēt ar viņas lietu saistītā lēmuma nepieņemšanu kompetentajā iestādē.


