
CM\785752LV.doc PE427.014v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

19.06.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1695/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais W. R., par 
to, ka netiek ievērotas profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas 
procedūras Francijā un Vācijā  

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Apvienotajā Karalistē dzīvojošs Vācijas pilsonis, lūdza Vācijas un 
vēlāk Francijas varas iestādes atzīt viņa profesionālo kvalifikāciju, proti, krūškurvja problēmu 
ārsta kvalifikāciju, pēc tam, kad viņš bija praktizējis šajā profesijā Apvienotajā Karalistē. 
Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Vācijas un Francijas izturēšanos pret viņa informācijas 
pieprasījumu saistībā ar dokumentiem, kas nepieciešami, lai iesniegtu pieteikumu par 
kvalifikācijas apstiprināšanu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju viņa pieteikums 
pašreiz atrodas Francijas Medicīnas asociācijas valsts padomes (Conseil National de l'Ordre 
des Médecins) attiecīgajā iestādē; tomēr šī iestāde neatbildēja termiņā, kas paredzēts 
Direktīvas 2002/36/EK 51. pantā. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro daudzas problēmas un 
„antieiropeiskas” izjūtas, ar kurām viņš saskāries Apvienotajā Karalistē, kā arī Vācijā un 
Francijā. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu palīdzēt kompetentajām 
Francijas varas iestādēm un uzdot tām ievērot atbildes termiņu, kas paredzēts Kopienas 
tiesību aktos, jo kavēšanās ar lēmuma pieņemšanu neļauj viņam pieteikties uz dažādām 
vakancēm, kuras izsludinātas Francijas slimnīcās. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Lūgumraksts
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Lūgumraksta iesniedzējam ir Vācija iegūta medicīniskā pamatkvalifikācija un speciālista 
kvalifikācija vispārējā medicīnā (terapeita kvalifikācija), ko 1998. gadā piešķīra Vestfālenes 
Lipes (Vācija) medicīnas kamera pēc tam, kad bija pabeigta 1987. gadā sāktā specializētā 
apmācība.  1998. gadā viņš pārcēlās uz Apvienoto Karalisti, kurā tika atzīts viņa medicīnas 
pamatdiploms un speciālista kvalifikācija vispārējā medicīnā. Taču Apvienotajā Karalistē viņš 
strādāja divās citās jomās — elpceļu medicīna un endokrinoloģija un diabēts, lai gan nebija 
ieguvis speciālista kvalifikāciju nedz elpceļu medicīnas, nedz endokrinoloģijas un diabēta 
jomā. 

Gan Vācijā, gan Francijā lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības praktizēt kā terapeitam —
strādāt profesijā, kurā viņam ir Vācijā iegūta kvalifikācija.  Tomēr tagad viņš vēlas Vācijā 
praktizēt kā elpceļu medicīnas speciālists un Francijā — kā speciālists endokrinoloģijas un 
diabēta jomā. 

Lai atzītu profesionālo kvalifikāciju, viņš ir sazinājies ar Vācijas un Francijas iestādēm.  
Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Vācijas un Francijas izturēšanos pret viņa lūgumu atzīt 
profesionālo kvalifikāciju un informācijas pieprasījumu saistībā ar dokumentiem, kas 
nepieciešami, lai iesniegtu pieteikumu par kvalifikācijas atzīšanu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir informēta par šo lietu, jo ir saņēmusi pret Vāciju un Franciju vērstu sūdzību. 

Pamatproblēma šajā lietā ir tāda, ka, balstoties uz savu „profesionālo praksi” Apvienotajā 
Karalistē, lūgumraksta iesniedzējs Vācijā vēlas praktizēt kā elpceļu medicīnas speciālists un 
Francijā kā endokrinoloģijas un diabēta speciālists, lai gan viņam nav nedz vienas, nedz otras 
speciālista kvalifikācijas. Ar šo jautājumu viņš gandrīz vienlaicīgi vērsās Francijas un Vācijas 
iestādēs.  Vācijas kompetentās iestādes bija apmulsušas par lūgumraksta iesniedzēja 
„neoficiālā” pieteikuma saturu, bet Francijas iestādēm viņš vispār neiesniedza pieteikumu 
kvalifikācijas atzīšanai, bet nosūtīja tām neoficiālu vēstuli, kurā pausta viņa vēlme praktizēt 
kā speciālistam endokrinoloģijas un diabēta jomā.

Kas attiecas uz ārstiem, Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu noteiktā 
atzīšanas sistēma attiecas tikai uz profesionālo kvalifikāciju; tā neattiecas uz „profesionālās 
prakses” atzīšanu.  Līdz ar to saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK nav iespējams pretendēt uz to, 
lai kādā dalībvalstī tiktu atzīta profesionālā kvalifikācija, balstoties tikai uz citā dalībvalstī 
iegūtu "profesionālo praksi".  Tas daļēji izskaidro apjukumu Vācijas un Francijas iestādēs. 
Saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 51. panta 1. punktu uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde viena mēneša laikā apstiprina pieteikuma saņemšanu un informē pretendentu par 
jebkādiem trūkstošiem dokumentiem.  Šo noteikumu piemēro tad, ja kompetentajām iestādēm 
iesniegti pienācīgi noformēti pieteikuma dokumenti.

No lūgumraksta iesniedzēja vēstulēm Vācijas iestādēm nebija skaidrs, vai viņa mērķis bija 
panākt, lai viņa „profesionālā prakse” tiktu atzīta kā daļa no specializētās apmācības Vācijā, 
lai viņš Vācijā varētu iegūt kvalifikāciju elpceļu medicīnā, vai arī viņš vēlējās iesniegt 
pieteikumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, jo īpaši tādēļ, ka lūgumraksta iesniedzējs 
nebija izmantojis standarta pieteikuma formu un tai pievienotos norādījumus.  
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Viena Vācijas kompetentā iestāde (Vestfālenē Lipē) atteicās atzīt speciālista kvalifikāciju 
elpceļu medicīnas jomā, jo lūgumraksta iesniedzējam bija Vācijā iegūta medicīniskā 
pamatkvalifikācija un specializācija tikai vispārējā medicīnā (terapija) un nebija Apvienotajā 
Karalistē iegūtas kvalifikācijas elpceļu medicīnā.  Šī kompetentā iestāde informēja viņu, ka 
viņu var reģistrēt kā speciālistu vispārējā medicīnā (terapijā) un ka viņš var iesniegt 
pieteikumu par viņa "profesionālās prakses" pielīdzināšanu mācībām, lai viņš Vācijā varētu 
iegūt kvalifikāciju elpceļu medicīnā.  Viņam bija iespēja pārsūdzēt lēmumu.  Citas 
kompetentās iestādes (Nordbādenā, Brēmenē) atbildēja lūgumraksta iesniedzējam un 
pieprasīja sertifikātu, kas apliecina, ka "profesionālās prakses" sertifikāts atbilst direktīvas 
minimālajām apmācības prasībām.  

Lūgumraksta iesniedzējs ir sazinājies arī ar Francijas iestādēm, lai Francijā varētu praktizēt kā 
endokrinoloģijas un diabēta speciālists.  Viņš bija nosūtījis vēstuli (bez pabildu dokumentiem) 
Ordre National des médecins of Paris un Ordre National des médecins of Ardennes, kurā 
pauda vēlmi praktizēt endokrinoloģijas un diabēta specialitātē, taču vēstulei nebija pievienoti 
pieteikuma dokumenti kvalifikācijas atzīšanai.  Arī Francijas iestādes apmulsināja viņa 
pieprasījums, jo viņš jau bija reģistrēts Francijā kā vispārējās medicīnas (terapijas) speciālists 
un saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK persona nedrīkst pildīt speciālista funkcijas, ja tai nav 
attiecīgas speciālista kvalifikācijas. Kad Komisija lūdza lūgumraksta iesniedzējam iesniegt 
Francijas iestādēm nosūtīto iesnieguma dokumentu kopijas, tā atskārta, ka lūgumraksta 
iesniedzējs ir iesniedzis nevis iesnieguma dokumentus, bet drīzāk vēstuli, kurā pausts viņa 
nodoms. Tādēļ Komisijai nebija pamata sazināties ar Francijas iestādēm, izmantojot SOLVIT
sistēmu. No pēdējām lūgumraksta iesniedzēja atsūtītajām to dokumentu kopijām, ko viņš  
nosūtījis Ordre des médecins de la Somme, un šīs iestādes 2008. gada 14. novembrī atbildes 
vairs nav skaidrs, vai šī iestāde viņa lūgumu uzskata par pieteikumu kvalifikācijas atzīšanai. 
Drīzāk šķiet, ka tā viņa pieprasījumu uzskata nevis par pieprasījumu atzīt profesionālo 
kvalifikāciju, bet drīzāk par lūgumu atzīt viņa "profesionālo praksi", kas iegūta Apvienotajā 
Karalistē, lai viņš Francijā varētu iegūt speciālista kvalifikāciju endokrinoloģijā un diabēta 
ārstēšanā.  Tiesa, saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 51. panta 2. punktu procedūra, atbilstīgi 
kurai izskata pieteikumu, lai saņemtu atļauju darbības veikšanai reglamentētā profesijā, ir 
jāpabeidz pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā trīs mēnešos no dienas, kad iesniegta 
pretendenta pilnīga dokumentācija, un tās rezultātā uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei jāpieņem atbilstīgi pamatots lēmums. Taču uz šo gadījumu trīs mēnešu termiņš 
neattiecas, jo tas skar speciālista apmācību un speciālista kvalifikācijas piešķiršanas 
nosacījumus — divas jomas, kas abas ir dalībvalstu kompetencē.  

Turklāt jāšaubās, vai lūgumraksta iesniedzējs var panākt, ka viņa kvalifikācija tiek atzīta 
saskaņā ar Līguma 43. pantu (sk. spriedumu lietā C- 340/89 Vlassopolou), jo viņš Apvienotajā 
Karalistē nepraktizēja kā elpceļu medicīnas vai endokrinoloģijas un diabēta speciālists.  

Izskatās, ka viņš vai nu nav iesniedzis kvalifikācijas atzīšanas pieteikumu (Francijā), vai 
iesniedzis to, taču tas nav bijis balstīts uz Līguma 43. pantu (Vācijā), tādēļ mēs nevaram 
secināt, ka Vācijas un Francijas iestādes ir pārkāpušas Līguma 43. pantu. Šīs iestādes nav 
pārkāpušas arī Direktīvas 2005/36/EK noteikumus.

Secinājums

Iepriekš minēto iemeslu dēļ Komisija nevar secināt, ka Francijas vai Vācijas iestādes ir 
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pārkāpušas ES tiesību aktus. 


