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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0006/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean Marie 
Taga Fosso, par diskrimināciju valstspiederības dēļ saistībā ar Apvienotās 
Karalistes varas iestāžu atteikumu atzīt viņa Francijā iegūto licenciāta grādu 
farmācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ieguvis universitātes diplomu farmācijā vienā no Francijas 
universitātēm, sūdzas par britu varas iestāžu (Department of Health (Veselības ministrijas)) 
attieksmi. Viņš apgalvo, ka attiecīgās britu varas iestādes viņam neļauj strādāt par aptiekas 
galveno farmaceitu, ja šī aptieka nav reģistrēta ilgāk par trim gadiem. Šādu darbu var veikt 
diplomēti farmaceiti, kas attiecīgo diplomu ieguvuši kādā no ES dalībvalstu universitātēm 
(1954. gada Farmācijas likums (Pharmacy Act) un 2006. gada Veselības likums (Health Act)). 
Saskaņā ar Direktīvas 85/433/EEK 2. panta 2. punktu dalībvalstīm nav obligāti jāatzīst 
farmācijas licenciāta kvalifikācija, ja viņš vēlas iegūt īpašumā, pārvaldīt vai uzraudzīt aptieku, 
kas atvērta mazāk nekā trīs gadus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šo ierobežojumu 
nepiemēro diplomētām personām, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešām valstīm, bet gan 
tikai tām personām, kas diplomu ieguvušas kādā no dalībvalstīm. Lūgumraksta iesniedzējs 
sūdzas par to, ka, neraugoties uz viņa ilgo farmaceita darba pieredzi Apvienotajā Karalistē, 
viņa diploma un Francijas valstspiederības dēļ šo pieredzi neatzīst par atbilstīgu jaunas 
aptiekas galvenā farmaceita pienākumu veikšanai. Viņš prasa grozīt atbilstīgo direktīvu un to 
transponēt Apvienotās Karalistes tiesību aktos.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā
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„Lūgumraksta iesniedzējs, Francijas pilsonis, doktora grādu farmācijā ieguva 1998. gada 
jūlijā. 1998. gadā viņš kļuva par Valsts Farmaceitu biedrības biedru un tā paša gada 
oktobrī — par Lielbritānijas Karaliskās farmaceitiskās biedrības biedru. Kopš tā laika viņš 
strādā Apvienotajā Karalistē.

2007. gada maijā ASDA Store Management (britu lielveikalu ķēdes ASDA Pārvaldības 
departaments) atteicās viņu apstiprināt darbā kā farmaceitu vienā no savām aptiekām, kā 
iemeslu minot to, ka viņš kvalifikāciju ieguvis Francijā. Viņš par šo lēmumu sūdzējās 
Veselības ministrijā, kur viņu informēja, ka jautājums par Eiropas Savienības pilsoņu piekļuvi 
darbam, kas saistīts ar jaunu aptieku pārvaldību tiek skatīts, tomēr dalībvalstis var brīvi 
izvēlēties piemērot Direktīvas 85/433/EEK1 2. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, atļaujot jaunajās aptiekās par farmaceitu kļūt 
trešo valstu pilsoņiem, kas kvalifikāciju ieguvuši Anglijā, Apvienotā Karaliste praktizē 
diskrimināciju, pamatojoties uz valstspiederību.

Jau iepriekš jāatzīmē, ka pēc tam, kad ar Direktīvas 2005/36/EK2 62. pantu atcēla 
Direktīvu 85/433/EEK, profesionālās kvalifikācijas, it īpaši farmācijas jomā, atzīšanu 
reglamentē šī otrā direktīva, kas stājās spēkā 2007. gada 20. oktobrī.

Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 4. punkts paredz to pašu izņēmumu, kas bija noteikts 
Direktīvas 85/433/EEK 2. panta 2. punktā. Šis izņēmums atļauj dalībvalstīm jaunu publisku 
aptieku dibināšanas gadījumā neņemt vērā direktīvas V pielikumā 5.5.2. sadaļā minētos 
izglītību apliecinošos dokumentus. Par jaunām tiek uzskatītas aptiekas, kas ir atvērtās mazāk 
nekā trīs gadus. Šī atkāpe atļauj dalībvalstīm automātiski neatzīt direktīvas pielikumā minēto 
diplomēto personu kvalifikāciju.

Tomēr tas nenozīmē, ka dalībvalstis var atteikties piešķirt atļauju citas dalībvalsts 
valstspiederīgajam ieņemt amatu jaunā aptiekā, tikai atsaucoties uz Direktīvas 2005/36/EK 
21. panta 4. punktu. Šis pants neļauj izdarīt atkāpi no Līguma un it īpaši no tā 43. panta, kas 
garantē dibinājumbrīvību. Piemērojot šo pantu, tās personas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanā, kura vēlas ieņemt amatu jaunā aptiekā, būs jāņem vērā visi šīs personas diplomi un 
profesionālā pieredze. Turklāt pašu piekļuvi attiecīgās darbības veikšanai nedrīkst noraidīt, 
tikai pamatojoties uz 21. panta 4. punktu, kura mērķis ir tikai atkāpe no automātiskas 
atzīšanas procedūrām. Lai iespējamais atteikums būtu saskaņā ar Līgumu, tas jāpamato, 
ņemot vērā spriedumu Gebhard lietā3, kurš paredz, ka valsts līmeņa pasākumiem, kas var 
kavēt vai padarīt mazāk pievilcīgu Līgumā garantēto pamatbrīvību īstenošanu, ir jāatbilst 
šādiem četriem nosacījumiem: tos piemēro nediskriminējošā veidā, to piemērošanu attaisno 
būtiski vispārējās nozīmes iemesli, tie ir piemēroti, lai garantētu noteiktā mērķa sasniegšanu, 
un tos īsteno tikai attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minēto Apvienotās Karalistes īstenoto diskrimināciju, 
                                               
1 Padomes 1985. gada 16. septembra Direktīva 85/433/EEK par diplomu, sertifikātu vai citu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt 
uzņēmējdarbību attiecībā uz noteiktām darbībām farmācijas jomā (OV L 253, 24.9.1985., 37.–42. lpp.)
2 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.
3 Lieta C-55/94, Gebhard, 39. punkts
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pamatojoties uz valstspiederību, jāatzīmē, ka saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju 
Apvienotā Karaliste atsakās atzīt tikai tos dokumentus, kas iegūti citās dalībvalstīs; šis 
ierobežojums neattiecas uz tiem citu dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas kvalifikāciju 
ieguvuši Apvienotajā Karalistē. Lūgumraksta iesniedzējs kvalifikāciju ieguvis Francijā, tāpēc 
viņš neatrodas tādā pašā situācijā kā trešās valsts vai citas dalībvalsts valstspiederīgais, kas 
kvalifikāciju ieguvis Apvienotajā Karalistē. Personām, kas atrodas atšķirīgās situācijās, var 
tikt piemēroti atšķirīgi noteikumi, tās nediskriminējot.

Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 4. punkts ļauj dalībvalstīm automātiski neatzīt citās 
dalībvalstīs farmācijas jomā iegūtos izglītības dokumentus, ja runa ir par farmaceita 
pienākumu veikšanu jaunā aptiekā. Šis noteikums tomēr neļauj atteikt piekļuvi šai darbībai. 
Lūgumraksta iesniedzēja minētie ierobežojumi ir jāizvērtē, pamatojoties uz EK līguma 
43. pantu. Komisija sazināsies ar Apvienoto Karalisti, lai pārbaudītu, vai šie principi tiek 
ievēroti valsts tiesību aktos un vai tie tiek pareizi piemēroti.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Komisija nesen tika informēta, ka lūgumraksta iesniedzējs mēģināja iesniegt ASDA Store 
Management lēmumu High Court of London (Londonas Augstā tiesa), bet viņa lūgums pēc 
juridiskas pārskatīšanas tika noraidīts. Arī viņa pārsūdzība High Court of London 2009. gada 
14. oktobrī tika noraidīta.

Papildinot iepriekšējo atbildi, Komisija vēlas informēt Eiropas Parlamentu, ka tā sazinājās ar 
Apvienotās Karalistes varas iestādēm par ierobežojumiem, uz ko norāda lūgumraksta 
iesniedzējs. Savā 2009. gada 24. septembra atbildē Apvienotās Karalistes varas iestādes 
sniedza šādu informāciju:

- Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB — Apvienotās Karalistes 
Karaliskā farmaceitu biedrība) veic automātisku to dokumentu atzīšanu, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2005/36/EK1 V. pielikuma 5.6.2. punktā;
- RPSGB automātiski atzīst dokumentus, kas neatbilst nosacījumiem, kuri paredzēti 
direktīvā, bet uz kuriem attiecas iegūtās tiesības;
- Visos pārējos gadījumos saskaņā ar direktīvas 10. panta b) un g) punktiem RPSGB 
piemēro vispārējo sistēmu kvalifikāciju atzīšanai;
- Atzīšanas brīdī RPSGB norāda ieceļotājam uz faktu, ka saskaņā ar 1968. gada 
Medikamentu likuma 70. un 71. pantiem un direktīvas 21. panta 4. punktu tā nevar 
uzņemties jaunas aptiekas uzraudzību;
- 1968. gada Medikamentu likuma 70. un 71. panti ikvienai personai, kas ieguvusi „a 
qualification in pharmacy awarded by a relevant European State” (farmaceita 
kvalifikācija, ko piešķīrusi attiecīgā Eiropas valsts), aizliedz uzņemties jaunas aptiekas 
personāla uzraudzību;
- Šis aizliegums tiek piemērots, neņemot vērā piemērojamo atzīšanas procedūru (iepriekš 
minētie 1.–3. punkti);
- Aizliegums tiek piemērots arī personām, kuru profesionālās kvalifikācijas tiktu atzītas, 
pamatojoties uz Līgumu, it īpaši saskaņā ar Tiesas judikatūru lietās Vlassopoulou2 un 

                                               
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.
2 Lieta C-340/89, Vlassopoulou



PE427.081v01-00 4/4 CM\802704LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Hocsman1;
- Tomēr aizliegums netiek piemērots:

a. trešo valstu pilsoņiem, kam ir Eiropas dokuments;
b. atverot jaunu aptieku ar biedrības radīšanu (ar nosacījumu, ka aptiekas 

uzraudzība tiek uzticēta farmaceitam, kuram ir kvalifikācija, kas nav Eiropas 
kvalifikācija);

c. „superintendent pharmacist” (farmaceits-pārzinis) amatam, ja persona 
neuzrauga aptieku.

No šīs Apvienotās Karalistes varas iestāžu atbildes izriet, ka tās interpretē direktīvas 21. panta 
4. punktu kā tādu, kas dalībvalstīm atļauj vispār nepiešķirt spēku diplomiem, kas iegūti citā 
dalībvalstī saistībā ar jaunas aptiekas uzraudzību.

21. panta 4. punkts ir šāds:

„Attiecībā uz jaunu publiski pieejamu aptieku izveidi dalībvalstīm nav 
pienākuma piešķirt spēku V pielikuma 5.6.2. punktā minētajiem kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem. Šā punkta nolūkā par jaunām aptiekām uzskata 
arī aptiekas, kas atvērtas mazāk nekā trīs gadus.”

Tomēr 21. pants atrodas direktīvas III sadaļas III nodaļā, kas veltīta atzīšanai, pamatojoties uz 
minimālo apmācības nosacījumu saskaņošanu. 21. pants nosaka un organizē automātiskās 
atzīšanas principu. Tādējādi direktīvas 21. panta 4. punkta atkāpe jāanalizē kā tāda, kas ievieš 
izņēmumu tikai attiecībā uz automātiskās atzīšanas principu. Tātad šis izņēmums neattiecas 
ne uz citām atzīšanas procedūrām, ko organizē direktīva, ne uz tiesībām, ko var izmantot 
ieceļotāji, pamatojoties uz Līgumu. 

Direktīvas 21. panta 4. punkts dalībvalstīm uzliek automātiskās atzīšanas pienākumu tikai 
attiecībā uz aptiekām, kas darbojas vairāk nekā 3 gadus. Ja ieceļotājs vēlas strādāt savā 
profesijā kādā aptiekā, kas darbojas ilgāk nekā 3 gadus, dalībvalstīm atbilstoši direktīvā 
paredzētajiem minimālajiem apmācības nosacījumiem automātiski jāatzīst viņa profesionālās 
kvalifikācijas. Taču kvalifikāciju atzīšanas jautājums aptiekām, kas darbojas mazāk nekā 
3 gadus, neietilpst direktīvas regulējumā, un tādējādi uz to attiecas primāro tiesību aktu
piemērošana.

Secinājumi

Komisija tādēļ plāno vēlreiz sazināties ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm, lai pārbaudītu 
pastāvošo noteikumu atbilstību Līgumā paredzētajām brīvībām.”

                                               
1 Lieta C-238/98, Hocsman


