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Temats: Lūgumraksts Nr. 1862/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Sancho 
Rodríguez Villar, par viņa speciālās medicīniskās izglītības atzīšanu un 
apstiprināšanu Spānijas iestādēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Spānijas iestādes (Izglītības ministrija un Veselības 
aizsardzības ministrija) atsakās atzīt viņa septiņu gadu laikā no 2001. līdz 2007. gadam iegūto 
speciālo medicīnisko izglītību (anestezioloģija un intensīvās aprūpes medicīna) Apvienotajā 
Karalistē. Šī situācija, kas rada grūtības viņa praksei Spānijā, faktiski attiecas gan uz personu 
brīvu pārvietošanos, gan uz kvalifikāciju atzīšanu (Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu). 
Rezultātā lūgumraksta iesniedzējam speciālā apmācība anestēzijā (internās medicīnas 
rezidenta eksāmens un apmācība) bija atkārtoti jāiziet Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
atzīt viņa speciālo izglītību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējam ir medicīniskās pamatizglītības kvalifikācija, un Apvienotajā 
Karalistē viņš ir izgājis speciālo apmācību anestezioloģijas un intensīvās aprūpes medicīnas 
jomā, tomēr nesaņemot attiecīgu speciālista kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē. Tad 
lūgumraksta iesniedzējs vēlējās savu speciālo apmācību turpināt Spānijā. Tomēr viņam šī 
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apmācība bija jāsāk no jauna, jo Spānijas iestādes nevēlējās pieņemt Apvienotajā Karalistē 
izietās speciālās apmācības daļu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Spānijas iestādēm 
jāpieņem Apvienotajā Karalistē izietā apmācība.

Direktīva Nr. 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ietver noteikumus, ar ko tiek 
saskaņotas minimālās apmācības prasības, un nosaka medicīnas diplomu atzīšanas sistēmu. 
Tomēr šī direktīva attiecas tikai uz jau iegūto medicīnisko kvalifikāciju atzīšanu.

Pastāv iespēja, ka dalībvalstis varētu pieņemt citā dalībvalstī izietās speciālās apmācības daļu, 
ja to kompetentās iestādes spēj pārbaudīt, vai Direktīvā 2005/36/EK noteiktās minimālās 
apmācības prasības ir izpildītas. Tomēr tā ir tikai iespēja, nevis ES tiesību aktu noteikta 
saistība.

Secinājumi

Līdz ar to Spānija nav pārkāpusi ES tiesību aktus attiecībā uz acquis par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu. 

Tomēr Spānijas iestādēm jāņem vērā, ka atteikšanās atzīt citā dalībvalstī pavadīto apmācības 
laiku bez pienācīga pamatojuma var tikt skaidrota kā Eiropas pilsoņa sodīšana par savu brīvas 
pārvietošanās tiesību izmantošanu un apmācības iziešanu citā dalībvalstī.”


