
CM\797160LV.doc PE388.748/REV.IIIv01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0357/2006, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Kenneth 
Abela, par iespējamiem Maltas iestāžu pārkāpumiem attiecībā uz EK tiesību 
aktiem par kompetenču ekvivalenci

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kuram ir Apvienotajā Karalistē iegūts pēcdiploma inženiera grāds, 
apgalvo, ka viņam tiek liegtas prakses tiesības Maltā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
Maltas Inženierzinātņu padome atteikusies izsniegt viņam atļauju, kas vajadzīga inženiera 
darbam. Viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai atrisinātu šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 21. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

„Maltas valstspiederīgais Kenneth Abela sertificēta inženiera kvalifikāciju ieguva Apvienotajā 
Karalistē un ir Apvienotās Karalistes Inženierzinātņu padomes loceklis. Viņš iesniedza 
pieteikumu profesionālās inženiera izglītības atzīšanai Maltā saskaņā ar Direktīvu 
Nr. 89/48/EK, taču Maltas iestādes (Inženierzinātņu padome) viņa pieprasījumu pilnībā 
noraidīja. Viņš vērsās SOLVIT sistēmā, taču SOLVIT nevarēja šo lietu atrisināt. Pēc tam viņš 
Eiropas Komisijā iesniedza sūdzību (2005/4427), kura tika reģistrēta 2006. gada 28. jūnijā. 
Kenneth Abela par to tika informēts.

Kenneth Abela sūdzas par to, ka Maltas iestādes attiecībā uz viņa pieteikumu profesionālās 
inženiera izglītības atzīšanai Maltā nepareizi piemēro Direktīvu Nr. 89/48/EEK. Maltā viņa 
pieteikums tika noraidīts bez jebkāda pamatojuma un nedodot viņam iespēju izmantot
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kompensācijas pasākumus (kvalifikācijas atbilstības pārbaude vai pārraudzībā izieta prakse).
Kā jau minēts iepriekš, Komisija slēdza šīs sūdzības izskatīšanu, jo uzskata, ka šis ir atsevišķs 
neatbilstošas ES tiesību aktu piemērošanas gadījums un tāpēc Kenneth Abela jāvēršas valsts 
tiesās pēc piemērota līdzekļa pret Maltas Inženierzinātņu padomes lēmumu. Viņš cita starpā tā 
arī darīja.
Tomēr Komisija meklē risinājumus, izmantojot alternatīvus līdzekļus pienākumu neizpildes 
procedūrai; tā joprojām regulāri sazinās ar Maltas iestādēm un arī ar Eiropas Parlamenta 
deputātu Simon Busuttil, kā arī ir sniegusi ieteikumus kompetentām Maltas iestādēm par 
pareizu Direktīvas Nr. 89/48/EK piemērošanu šajā gadījumā. Tagad pareiza Direktīvas 
Nr. 89/48/EEK piemērošana atkarīga no Maltas kompetentajām iestādēm. Pēdējā sarakste 
liecina, ka Maltas iestādes to ievēro un domājams, ka Kenneth Abela lieta drīz tiks atrisināta.

Secinājumi

Komisija arī turpmāk rūpēsies, lai šī lieta tiktu atrisināta draudzīgā veidā, sazinoties ar Maltas 
iestādēm, un šķiet, ka šie pūliņi attaisnosies.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs ieguva sertificēta inženiera kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē. 
Maltas iestādes sākumā viņa profesionālo izglītību neatzina. Tomēr pēc viņa sūdzības 
2007. gada 30. janvārī Maltas iestādes grozīja lēmumu un piemēroja kompensācijas 
pasākumus, nedodot iespēju izvēlēties starp kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un pārraudzībā 
izietu praksi. Maltas iestādes pamatoja šo lēmumu ar tiesībām izdarīt atkāpi no ieceļotāja 
izvēles tiesībām saskaņā ar Direktīvas 89/48/EEK1 10. pantu.

Tā kā Komisija nav saņēmusi no Maltas oficiālu atkāpes pieprasījumu, tā 2007. gada 4. aprīlī 
rakstiski informēja Maltas iestādes par kārtību, kas jāievēro, pieprasot atkāpes izdarīšanu, un 
mudināja tās savlaicīgi iesniegt šādu pieprasījumu. 2007. gada 5. decembrī Maltas iestādes 
atbildēja un iesniedza oficiālu atkāpes pieprasījumu. Šis pieprasījums nebija pietiekami 
skaidrs, tajā nebija iekļauti faktiskie aspekti un būtiski argumenti, kas ļautu Komisijai pieņemt 
lēmumu attiecībā uz šo pieprasījumu. Tādēļ 2007. gada 20. novembrī Komisija iesniedza 
Maltas iestādēm detalizētu pieprasījumu sniegt sīkāku informāciju.

Direktīva 2005/36/EK2 par profesionālās izglītības atzīšanu tiek piemērota kopš 2007. gada 
20. oktobra un aizstāj Direktīvu 89/48/EEK. Šī Direktīva ļauj profesionālim/migrantam 
strādāt profesijā, kurā viņš ir ieguvis kvalifikāciju savā dalībvalstī vai citā dalībvalstī, ja:

 šī profesija tiek reglamentēta uzņēmējas dalībvalstī; 
 migrants ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju ES (vai trešajā valstī — šajā gadījumā 

viņš ir ieguvis trīs gadu ilgu profesionālo pieredzi tajā dalībvalstī, kas atzinusi šo 
iepriekš iegūto profesionālo kvalifikāciju).

                                               
1 Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, 

ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību, OV L 19, 24.1.1989, 16. lpp.

2 Tas pats koncepts tiek piemērots profesionālās izglītības atzīšanas jaunajā režīmā, 2007. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālās izglītības atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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Inženiera profesija nav saskaņota Eiropas Savienībā. Uz inženiera kvalifikācijas atzīšanu 
attiecas tā sauktās vispārējās sistēmas profesionālās izglītības atzīšanai noteikumi, kā 
izklāstīts Direktīvas 2005/36/EK III sadaļas I nodaļā. Vispārējā sistēma neparedz
profesionālās izglītības automātisku atzīšanu. Šī sistēma nosaka, ka dalībvalstij ir jāļauj ES 
pilsonim strādāt savā profesijā tās teritorijā, pat ja viņam nav attiecīgās dalībvalsts pieprasītā 
diploma, bet ir diploms, ko pieprasa cita dalībvalsts, lai viņš varētu strādāt konkrētajā 
profesijā. 

Turklāt dalībvalstij ir jānosaka, vai šī kvalifikācija atbilst kvalifikācijai, ko tā pieprasa saskaņā 
ar valsts noteikumiem. Tikai tādā gadījumā, ja pastāv būtiskas atšķirības starp migranta 
izglītību un apmācību (ilguma vai apjoma ziņā) un dalībvalsts prasībām, dalībvalsts var 
piemērot migrantam kompensācijas līdzekļus (kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai iespēju 
pārraudzībā iziet praksi), ļaujot migrantam izvēlēties vienu vai otru.

Tomēr dalībvalstis var izdarīt atkāpi no kandidāta izvēles tiesībām. Saskaņā ar Direktīvas 
2005/36/EK 14. pantu, tām ir nekavējoties jāinformē Komisija un dalībvalstis par attiecīgo 
noteikuma projektu, kā arī pamatojumu, kas rada šāda noteikuma nepieciešamību. 2007. gada 
5. oktobrī Komisija saņēma no Maltas šādu atkāpes pieprasījumu.

Konkrēti runājot, Maltas iestādēm ir uzskatāmi jāparāda, ka attiecībā uz inženiera profesiju kā 
tādu, nevis tikai attiecībā uz vienu atsevišķu gadījumu, kā tas ir noticis ar lūgumraksta 
iesniedzēju, ir jāizdara atkāpe no inženieru tiesībām izvēlēties kvalifikācijas atbilstības 
pārbaudi vai tiesībām pārraudzībā iziet praksi.

Atkāpes pieprasījumam ir jābūt pamatotam, ņemot vērā paredzētos mērķus. Konkrētajā 
gadījumā Maltas iestādēm ir uzskatāmi jāparāda, ka mērķus, kādus tās ir izvirzījušas inženiera 
profesijai, nevar pārbaudīt, piemērojot vai nu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vai 
pārraudzībā izietu praksi. Tikai šādā gadījumā atkāpes izdarīšana atbilst ES tiesību normām.

Dalībvalsts var pieņemt attiecīgo noteikumu tikai tādā gadījumā, ja Komisija trīs mēnešu laikā 
nepieņem atkāpes pieprasījumam pretēju lēmumu.

Secinājumi
Komisija vēl līdz šim nav saņēmusi Maltas atbildi uz Komisijas 2007. gada 20. novembra 
pieprasījumu sniegt sīkāku informāciju un tādēļ 2008. gada 27. martā nosūtīja Maltas 
iestādēm atgādinājumu.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

„Maltas atbilde uz vēstuli, ko Komisija nosūtīja 2007. gada 20. novembrī, tika saņemta 
2008. gada 11. jūnijā.

Maltas iestādes informēja Komisiju, ka lūgumraksta iesniedzējs Apvienotajā Karalistē studēja 
divgadīgā programmā un ieguva Nacionālo augstākās izglītības diplomu, kas neatbilst 
bakalaura programmai, kas ir jāapgūst, lai iegūtu attiecīgo inženierzinātņu kvalifikāciju Maltā. 
Tās skaidro, ka lūgumraksta iesniedzējs tika reģistrēts kā sertificēts inženieris, pamatojoties 
uz šo divgadīgo programmu. Apvienotajā Karalistē viņš nekad nav strādājis kāda uzraudzībā, 
tāpēc nevar uzskatīt, ka viņam ir bijusi papildu izglītība un mācības Apvienotajā Karalistē.
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Maltas iestādes ņem vērā to, ka lūgumraksta iesniedzēja Nacionālais augstākās izglītības 
diploms Apvienotajā Karalistē ļauj reģistrēties kā inkorporētajam inženierim 
(inženiertehniķim), bet Maltā šāda profesija nav reglamentēta. Tāpēc nav šķēršļu tam, lai 
lūgumraksta iesniedzējs nodarbotos ar šo profesiju Maltā. Viņš vēlējās, lai viņu atzīst par 
inženieri, bet Maltas iestādes uzskata, ka viņš nav pietiekami kvalificēts šai profesijai.

Lūgumraksta iesniedzējam ir piešķirts sertificēta inženiera amata nosaukums, pamatojoties uz 
augstākās izglītības grādu, kas iegūts Apvienotajā Karalistē pēc divgadīgās programmas 
beigšanas, un Apvienotajā Karalistē iegūto maģistra grādu. Viņš norāda, ka viņam ir 25 gadu 
profesionālā pieredze.

No Maltas iestāžu sniegtās informācijas izriet, ka ir atšķirība starp tās izglītības un mācību 
saturu un/vai ilgumu, ko ir ieguvis lūgumraksta iesniedzējs, un to izglītības un mācību saturu 
un/vai ilgumu, kas ir noteikts Maltas tiesību aktos. Maltas iestāžu arguments par to, ka šo 
atšķirību dēļ viņš var prasīt, lai viņu atzīst par inženiertehniķi, bet ne inženieri, nav pareizs 
divu iemeslu dēļ:

- saskaņā ar Apvienotās Karalistes noteikumiem viņš tiek uzskatīts par inženieri, kam ir 
tiesības uz sertificēta inženiera amata nosaukumu; šo faktu Maltas iestādes nevar apšaubīt;

- Direktīvas 2005/36/EK1 13. pantā minēts, ka "[…] kompetences apliecinājumi vai 
kvalifikāciju apliecinošie dokumenti apliecina profesionālās kvalifikācijas līmeni, kas ir 
vismaz ekvivalents līmenim tieši pirms līmeņa, kurš ir vajadzīgs uzņēmējā dalībvalstī […]”.
Maltas iestādes var piemērot pieteikuma iesniedzējam kompensācijas pasākumus, ja 
pieteikuma iesniedzēja izglītības un mācību līmenis būtiski atšķiras no izglītības un mācību 
līmeņa, kas noteikts Maltas tiesību aktos. Tomēr, lemjot par kompensācijas pasākuma 
apjomu, Maltas iestādēm ir jāņem vērā lūgumraksta iesniedzēja 25 gadu profesionālā pieredze 
(Direktīvas 2005/36/EK 14. panta 5. punkts).

Saskaņā ar 2005/36/EK 14. panta 2. punktu Maltai ir jādod migrantam tiesības izvēlēties 
kompensācijas pasākuma veidu. Dalībvalsts drīkst noteikt kompensācijas pasākuma veidu 
tikai tad, ja tā lūdz iespēju atkāpties no prasības attiecībā uz migranta izvēli un vēlas noteikt 
vai nu zināšanu pārbaudi vai adaptācijas periodu. Tomēr tas ir iespējams tikai tad, ja Komisija 
nelūdz attiecīgo dalībvalsti atturēties no atkāpes piemērošanas tāpēc, ka šī atkāpe ir 
neatbilstoša vai ir pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem.

Maltas gadījumā Komisija saņēma atkāpes pieprasījumu 2007. gada 5. oktobrī. Maltas atbilde 
tika saņemta 2008. gada 11. jūnijā. Vēstulē Maltas iestādes pieprasa divpusējas sarunas ar 
Komisiju, lai izskaidrotu attiecīgo Maltas situāciju saistībā ar šo atkāpi. Aicinājums uz 
sarunām ir skaidra norāde Komisijai, ka Maltas atkāpes pieprasījuma paziņojums pēc 
3 mēnešu obligātā termiņa nav pabeigts un tāpēc nav spēkā.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja gadījumu Komisija 2008. gada 11. jūnijā no Maltas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 

atzīšanu OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.
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iestādēm uzzināja, ka viņam ar 2007. gada 30. janvāra lēmumu ir noteikta zināšanu pārbaude, 
bet viņš no tās ir atteicies.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos skaidrojumus, Komisija uzskata, ka:

 uz šo gadījumu attiecas Direktīvas 2005/36/EK 13. pants, kaut arī Maltas iestādes 
uzskata, ka viņš nav kvalificēts inženieris;

 Direktīvas 2005/36/EK 14. panta 2. punkts dod pretendentiem uz atzīšanu tiesības 
izvēlēties starp dažādiem kompensācijas pasākumiem – zināšanu pārbaudi un 
adaptācijas periodu; šī izvēles iespēja lūgumraksta iesniedzējam netika dota.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Maltas iestādes lūgumraksta iesniedzēja gadījumā ir pārkāpušas 
Direktīvu 2005/36/EK. Komisija informēs lūgumraksta iesniedzēju par savu analīzi un 
ierosinās, lai viņš pārsūdz Maltas Inženierzinātņu padomes lēmumu valsts mērogā.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Ņemot vērā jaunākos notikumus pēdējo 4 mēnešu laikā, Komisija secina, ka lūgumraksta 
iesniedzēja lietā Malta atbilstoši piemēro Direktīvu 2005/36/EK, lai nodrošinātu viņa
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

– 2009. gada 22. jūnijā lūgumraksta iesnidzējs informēja Komisiju, ka 2009. gada 16. jūnija 
vēstulē Maltas varas iestādes uzaicināja viņu izvēlēties starp dažādiem kompensācijas 
pasākumiem;

– 2009. gada 24. jūnijā notika videokonference ar Komisijas dienestu un Maltas varas iestāžu 
(Inženierzinātņu padomes premjerministra kabineta pārstāvju) piedalīšanos, kuras laikā 
Komisija uzstāja, ka lūgumraksta iesniedzēja profesionālā kvalifikācija nevar tikt neievērota 
un ka viņam būtu jādod iespēja izvēlēties starp dažādiem kompensācijas pasākumiem;

– pēc videokonferences, 2009. gada 7. jūlijā Komisija saņēma vēstuli no Maltas varas 
iestādēm, kurā tās apstiprināja, ka lūgumraksta iesnidzējam tiks dota iespēja izvēlēties starp 
dažādiem kompensācijas pasākumiem;

– 2009. gada 21. augustā lūgumraksta iesnidzējs informēja Komisiju, ka atbildīgās iestādes ir 
uzaicinājušas viņu uz interviju, „lai izvērtētu viņa adaptācijas periodu”.

Ņemot vērā iepriekš uzskaitītos notikumus, Komisija secina, ka lūgumraksta iesniedzēja lietā 
Malta atbilstoši piemēro Direktīvu 2005/36/EK un ES tiesību aktu pārkāpšana nav 
pierādāma.”


