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Temats: Lūgumraksts Nr. 0504/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā E.C.N., par 
viņas medicīniskās kvalifikācijas līdzvērtīgumu, lai viņai būtu iespējams praktizēt 
Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai ir 2006. gadā Spānijā iegūta medicīniskā kvalifikācija. Viņa ir 
atradusi darbu Perpiņānā, un „Ordre des Médecins” prasa, lai viņas kvalifikācija tiktu atzīta 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Šī iemesla dēļ lūgumraksta iesniedzēja nevarēja ieņemt 
jauno amatu, lai gan līgums tika parakstīts 2009. gada 23. martā. Lūgumraksta iesniedzēja ir 
lūgusi Spānijas ministrijai nodrošināt šādu apstiprinājumu, tomēr uzskata, ka šī prasība ir 
ierobežo personu brīvu pārvietošanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējai ir medicīniska kvalifikācija, ko izdevusi ES dalībvalsts. 
Lūgumraksta iesniedzēja vēlas Francijā strādāt par ārstu un ar Eures palīdzību ir atradusi 
brīvu darba vietu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņas kvalifikācija jau ir akreditēta 
saskaņā ar Direktīvu 93/16/EEK un pēc tam to ir apstiprinājusi Eiropas Mobilitātes aģentūra. 
Viņa sūdzas, ka, neskatoties uz akreditāciju saskaņā ar Direktīvu 93/16/EEK, Perpiņānas 
Medicīnas padome viņai ir pieprasījusi ievērot Direktīvu 2005/36/EK.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Direktīva 93/16/EEK1 par ārstiem tika atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2005/36/EK2 par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Tā ir Eiropas tiesiskais regulējums diplomu atzīšanas 
nodrošināšanai visā ES.

Attiecībā uz ārstiem Direktīva 2005/36/EK paredz divas atzīšanas sistēmas: nozaru profesiju, 
piemēram, ārstu, automātiska atzīšana, kam ES līmenī ir saskaņotas minimālās mācību 
prasības, un atzīšana, kas nav automātiska, tām profesijām, kurām ES līmenī nav saskaņotas 
minimālās mācību prasības.

Automātiska atzīšana nozīmē, ka uzņēmējas valsts kompetentās varas iestādes nevar pārbaudīt 
pārceļotāja pamata mācības, kā arī pārceļotājam nevar uzlikt papildu kompensācijas 
pasākumus. Tomēr lūgumraksta iesniedzējai tik un tā vajadzēs nosūtīt pieteikumu viņas 
diploma atzīšanai uz kompetentajām varas iestādēm dalībvalstī, kurā viņa vēlas uzsākt darbu. 
Katru reizi, kad pārceļotāja vēlēsies uzsākt darbu citā dalībvalstī, attiecīgajā dalībvalstī viņai 
vajadzēs iesniegt pieteikumu.

Secinājumi

Francijas varas iestādes nav pārkāpušas Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, lūgumraksta iesniedzējai pieprasot pieteikties viņas medicīniskās kvalifikācijas 
atzīšanai.”
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