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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0347/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Raúl Barrios Martinez, par to, ka Spānijas varas iestādes nepiemēro noteikumus, 
kas izklāstīti Padomes Direktīvā 93/16/EEK par ārstu brīvas pārvietošanās 
veicināšanu un viņu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu savstarpēju atzīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kā arī EK līguma 
noteikumus par tiesībām veikt uzņēmējdarbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ir Kartahenas Universitātē (Kolumbija) iegūts augstākās 
medicīniskās izglītības grāds, kas ir atzīts Spānijā saskaņā ar kultūras nolīgumu starp Spāniju 
un Kolumbiju. Pēc tam viņš sāka medicīnas speciālista mācības, tomēr Spānijas akadēmisko 
nosaukumu „Título de Especialista” viņam nepiešķīra. Tad lūgumraksta iesniedzējs pārcēlās 
uz Apvienoto Karalisti, kur turpināja medicīnas speciālista mācības un rezultātā tika iekļauts 
Apvienotās Karalistes speciālistu reģistrā. 2007. gadā lūgumraksta iesniedzējs atgriezās 
Spānijā un, lai varētu praktizēt savā profesijā kā specializētais ķirurgs, iesniedza iesniegumu 
par Apvienotajā Karalistē iegūtās medicīnas speciālista izglītības atzīšanu saskaņā ar iepriekš 
minētajām direktīvām. Kompetentās Spānijas iestādes noraidīja lūgumraksta iesniedzēja 
iesniegumu un informēja viņu, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu nav transponēta Spānijas valsts tiesību aktos. Tā kā šāda 
situācija nopietni traucē lūgumraksta iesniedzējam attīstīt profesionālo karjeru, viņš lūdz 
Parlamentu sazināties ar Spānijas varas iestādēm, lai panāktu, ka tās beidzot nodrošina 
atbilstību tiem ES tiesību aktiem, kas ir spēkā šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
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Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Saskaņā ar sniegto informāciju lūgumraksta iesniedzējam ir medicīniskās pamatizglītības 
kvalifikācija, kas iegūta Kolumbijā 1989. gadā. 1993. gadā viņam bija iespēja piedalīties 
speciālistu mācībās Spānijā, bet Spānijas varas iestādes paziņoja, ka neatzīst viņa Kolumbijā 
iegūto medicīniskās pamatizglītības diplomu.

Pēc mācību pabeigšanas Spānijā viņš ieguva Spānijas sertifikātu, kurā bija norādīts, ka viņš 
pabeidzis speciālistu studiju programmu „Traumatología y Cirurgía Ortopédica”.

1995. un 1996. gadā lūgumraksta iesniedzējs turpināja mācības traumu un ortopēdijas 
ķirurģijā Apvienotajā Karalistē, bet jaunu diplomu neieguva.

Vēlāk lūgumraksta iesniedzējs devās uz ASV izglītoties tālāk muguras ķirurģijas 
apakšspecialitātē un gūžas un ceļa locītavas rekonstruktīvajā ķirurģijā.

Pamatojoties uz saņemto izglītību, lūgumraksta iesniedzējs iesniedza atzīšanai Spānijā un 
Apvienotajā Karalistē šādus atšķirīgus pieprasījumus:

- 1998. gadā lūgumraksta iesniedzējs pieteicās uz viņa izglītības atzīšanu Spānijā. Viņa 
pieteikums tika noraidīts viņa toreizējās Kolumbijas pilsonības dēļ.

- 1999. gadā lūgumraksta iesniedzējs pārcēlās uz Apvienoto Karalisti, kur viņš tika reģistrēts 
kā ārsts Vispārējā Medicīnas padomē un kur viņš strādāja gan viņa izglītību atzīstošos, gan 
neatzīstošos amatos. Viņš saņēma ekvivalences sertifikātu, bet neieguva vajadzīgo speciālista 
kvalifikāciju — „Sertifikātu par speciālistu apmācības pabeigšanu”, jo nebija nokārtots tam 
nepieciešamais eksāmens. 

- 2000. gadā viņš arī pieteicās uz speciālista reģistrāciju Apvienotajā Karalistē. Tomēr 
Apvienotās Karalistes varas iestādes noraidīja viņa pieteikumu, jo viņš acīmredzot neizpildīja 
Direktīvā 93/16/EEK (kura ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2005/36/EK) noteiktās ārstu 
apmācību prasības.

- 2000. gadā lūgumraksta iesniedzējs pieteicās arī uz Spānijas speciālista diplomu „Título de 
Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología”. 

- 2007. gadā viņš Spānijā iesniedza pieprasījumu attiecībā uz viņa Apvienotajā Karalistē un 
ASV iegūtās izglītības atzīšanu. Spānijas varas iestādes atteicās viņu atzīt par speciālistu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka gan Spānijas, gan Apvienotās Karalistes varas iestādes ir 
pārkāpušas ES tiesību aktus.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Eiropas Komisija ir informēta par lūgumraksta iesniedzēja problēmām, jo viņš ir iesniedzis 
sūdzības gan pret Spāniju, gan Apvienoto Karalisti.
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Attiecībā uz sūdzību pret Spāniju jāņem vērā turpmāk minētais.

1998. un 2000. gadā lūgumraksta iesniedzējs bija pieteicies uz viņa izglītības atzīšanu 
Spānijā, lai iegūtu Spānijas speciālista diplomu „Título de Especialista Cirurgía ortopédica y 
traumatología”. Tomēr Direktīva 2005/36/EK neuzliek par pienākumu dalībvalstīm atzīt citā 
dalībvalstī vai trešā valstī iegūtu izglītību (Direktīvas 2005/36/EK 3. panta 1. punkta c) 
apakšpunkts un turpmākā Tennah-Durez lieta C-110/01).

Tad 2007. gadā lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti pieteicās uz viņa Apvienotajā Karalistē un 
ASV iegūtās izglītības atzīšanu. Turklāt viņš iesniedza ārsta reģistrācijas sertifikātu un 
dokumentu par viņa kā speciālista reģistrāciju Apvienotajā Karalistē. Viņš norādīja, ka tas 
bija jauns dokuments papildus 1998. un 2000. gadā iesniegtajiem dokumentiem. Kompetentās 
varas iestādes pieprasīja, lai viņš iesniedz Apvienotajā Karalistē iegūtās speciālista 
kvalifikācijas „Sertifikāts par speciālistu apmācības pabeigšanu” kopiju, kas bija minēta 
Direktīvas V pielikuma 5.1.3. punktā, kuras viņam nebija. Šī iemesla dēļ Spānijas varas 
iestādes atteicās atzīt viņu par speciālistu. Lūgumraksta iesniedzēja Apvienotajā Karalistē 
iegūtā izglītība nenodrošināja Direktīvas 2005/36/EK 25. pantā norādīto kvalifikācijas 
atzīšanu, un tādēļ saskaņā ar šo direktīvu viņa izglītību atzīt nevar.

Komisija nekonstatēja ES tiesību aktu pārkāpumu Spānijas varas iestāžu veiktās profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas jomā. Tādēļ sūdzība pret Spāniju tika nodota arhīvā, un lūgumraksta 
iesniedzējs par to tika informēts 2009. gada 7. aprīlī.

Attiecībā uz sūdzību pret Apvienoto Karalisti saskaņā ar iepriekš minēto direktīvu Apvienotās 
Karalistes iestādēm nebija pienākums atzīt lūgumraksta iesniedzēja Spānijā iegūto speciālista 
kvalifikāciju. Tas ir tādēļ, ka lūgumraksta iesniedzējam nav piešķirts Direktīvas 2005/36/EK 
V pielikuma 5.1.2 un 5.1.3 punktā attiecībā uz Spāniju minētais tituls „Título de 
Especialista”. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja Spānijā iegūtā izglītība neatbilda Direktīvā 
noteiktajām minimālajām izglītības prasībām, jo mācības ilga tikai trīs, nevis piecus gadus, kā 
noteikts Direktīvā 2005/36/EK attiecībā uz ortopēdiju. Tādēļ nešķiet, ka Apvienotās 
Karalistes iestādes būtu pārkāpušas šo direktīvu attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējam bija Spānijā iegūta speciālista kvalifikācija, kas nesniedza 
tiesības strādāt profesijā Spānijā, Apvienotās Karalistes varas iestādes nepārkāpa arī Līguma
43. pantu.

Secinājumi

Pamatojoties uz Komisijas rīcībā esošo informāciju, Spānijas un Lielbritānijas iestādes nav 
pārkāpušas Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu lūgumraksta 
iesniedzēja gadījumā.”


