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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

19.2.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1112/2009, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Velina 
Stefanova Stefanova un kam pievienoti 46 paraksti, par Bulgārijas vecmāšu 
neatzīšanu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka, neatzīstot Bulgārijas vecmātes, Spānijas izglītības varas 
iestādes pārkāpj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu noteikumus. Īpaši viņa atsaucas uz direktīvas 10. pantu (Joma), 
11. pantu (Kvalifikācijas līmeņi) un 12. pantu (Kvalifikāciju vienlīdzība). Lūgumraksta 
iesniedzēja neiebilst pret adaptācijas prasībām, bet viņa uzstāj, ka, kur tas ir atbilstoši, tās 
jāpiemēro saskaņā ar 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 14. panta 5. apakšpunktu. 
Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēja arī atzīmē, ka šajā gadījumā nav ņemti vērā termiņi, kas 
noteikti 51. pantā. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu vērsties pie 
Spānijas varas iestādēm, lai tās nodrošina, ka varas iestādes atzīst Bulgārijas vecmāšu 
profesionālās kvalifikācijas saskaņā ar direktīvas noteikumiem un attiecīgi dod viņām tiesības 
strādāt savā profesijā Spānijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Tiesisks novērtējums

a) Spānijas varas iestāžu rīcības neatbilstība tiesību aktos noteiktajiem termiņiem
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Izskatot pieteikumus atļaujas saņemšanai, Spānijas varas iestādes nav ievērojušas Direktīvas 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1 (turpmāk  Direktīva) 51. panta 
2. punktā noteiktos procedūras termiņus.
Komisija atzīst, ka šī neatbilstība varētu būt radījusi zaudējumus lūgumraksta iesniedzējām. 
Tādēļ Komisija 2009. gada 4. decembra elektroniskā pasta vēstulē ieteica vērsties Spānijas 
tiesās ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, jo tikai valsts tiesas var likt Spānijas varas 
iestādēm atlīdzināt radītos zaudējumus.

b) Māsu diplomu atzīšana

Vienā valstī iegūto māsas kvalifikāciju citā dalībvalstī var atzīt divos veidos: i) Vispārējās 
aprūpes māsu kvalifikācija tiek atzīta automātiski, ja viņu apmācība atbilst Direktīvas 
31. pantā noteiktajām prasībām un ja šis profesionālais nosaukums ir minēts V pielikuma 
5.2.2. punktā.

Lūgumraksta iesniedzējas norāda, ka Bulgārijas valsts tiesību aktos visi māsu kvalifikācijas 
veidi tiek pielīdzināti bakalaura grādam (vismaz 3 gadu apmācība kādā augstskolā). Šā 
iemesla dēļ būtu jāpiemēro Direktīvas 12. pants par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju 
atzīšanu dalībvalstīs, tādējādi šo māsu profesionālās kvalifikācijas līmenis atbilstu 31. panta 
3. punktā noteiktajām apmācības prasībām un tāpēc būtu atzīstams automātiski.
Komisija neatbalsta šo viedokli. 12. pantu, kas iekļauts Direktīvas nodaļā par vispārējo 
sistēmu apmācības apliecinājumu atzīšanai, nepiemēro profesijām, kuras tiek atzītas 
automātiski, pamatojoties uz saskaņotiem apmācības nosacījumiem.
Turklāt Bulgārijas valdība 2007. gada 1. janvāri noteica par atsauces datumu, no kura 
Bulgārijas vispārējās aprūpes māsu apmācība ir jāpielīdzina Direktīvas 31. pantā (skat. 
V pielikuma 5.2.2 punktu) noteiktajām minimālajām apmācības prasībām.

Ja vispārējās aprūpes māsu apmācības programma neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tad 
atbilstīgi 23. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem māsu kvalifikācija jāatzīst 
automātiski, ja tai ir pievienots sertifikāts, kurā apstiprina, ka piecos gados pirms sertifikāta 
izsniegšanas attiecīgā persona vismaz trīs gadus pēc kārtas faktiski un likumīgi ir veikusi 
vispārējās aprūpes māsas profesionālo darbību („specifiskās iegūtās tiesības”).

Gan lūgumrakstā sniegtā informācija, gan arī Spānijas varas iestāžu sniegtā informācija 
liecina, ka nevienas lūgumraksta iesniedzējas profesionālo kvalifikāciju tomēr nevar atzīt 
automātiski, jo:
- dažas no viņām ir pabeigušas nevis vispārējās aprūpes māsas, bet gan specializētās māsas 
apmācību, tādējādi viņu kvalifikāciju nevar atzīt automātiski atbilstīgi Direktīvā noteiktajām 
prasībām;
- vispārējās aprūpes māsām, kas kvalifikāciju ir ieguvušas pirms 2007. gada, trūkst 23. panta 
1. punktā prasītās nepieciešamās profesionālās pieredzes, un viņām nevar piemērot specifisko 
iegūto tiesību režīmu Direktīvas nozīmē.

ii) Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas vispārējā sistēma attiecas uz:
- vispārējās aprūpes māsām, kuru apmācība neatbilst 31. pantā noteiktajām minimālajām 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
(OV L 255, 30.09.2005., 22. lpp.)
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apmācības prasībām un kurām trūkst Direktīvas 23. panta 1. punktā pieprasītās nepieciešamās 
profesionālās pieredzes (10. panta b) punkts);
- specializētajām māsām, kas uzņēmējā dalībvalstī vēlas strādāt par vispārējās aprūpes māsām 
(10. panta f) punkts) (Spānijas tiesību aktos ir noteikts, ka Spānijā visām māsām ir 
nepieciešama vispārējās aprūpes māsas apmācība, tāpēc prasība atzīt specializētās māsas 
kvalifikāciju atbilst šim noteikumam).

Tātad, izskatot visu lūgumraksta iesniedzēju pieteikumus, māsas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanai ir jāpiemēro vispārējā sistēma.

c) Vecmātes kvalifikācijas atzīšana

Vecmāšu kvalifikācija tiek atzīta automātiski, ja viņu apmācība atbilst Direktīvas 40. pantā 
noteiktajām minimālajām apmācības prasībām, tā ir iekļauta V pielikuma 5.2.2. punktā un ir 
izpildītas Direktīvas 41. pantā noteiktās prasības. Kad Bulgārija pievienojās ES, Bulgārijas 
valdība par atsauces datumu noteica 2007. gada 1. janvāri. Tikai tā vecmāšu apmācība, kas 
sākta pēc šā datuma, ir atzīstama par atbilstīgu Direktīvā noteiktajām minimālajām apmācības 
prasībām (skat. V pielikuma 5.2.2 punktu). 
Kā jau iepriekš tika paskaidrots attiecībā uz vispārējās aprūpes māsu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu, 12. pantu nevar piemērot profesijām, kuras tiek atzītas automātiski, 
pamatojoties uz saskaņotām apmācības prasībām. Tātad dažādo vecmāšu kvalifikāciju līmeņu 
pielīdzināšana valstī nevar būt par iemeslu, lai automātiski atzītu pirms 2007. gada Bulgārijā 
iegūtos vecmāšu diplomus.

Direktīvā ir noteikta arī specifisko iegūto tiesību prasība. Ja vecmāšu apmācības programma 
neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tad atbilstīgi 23. panta 1. punktā noteiktajām prasībām 
vecmātes kvalifikācija ir jāatzīst automātiski, ja tai ir pievienots sertifikāts, kurā apstiprina, ka 
piecos gados pirms sertifikāta izsniegšanas attiecīgā persona vismaz trīs gadus pēc kārtas 
faktiski un likumīgi ir veikusi vecmātes profesionālo darbību. Arī attiecībā uz šo nosacījumu 
gan lūgumrakstā sniegtā informācija, gan arī Spānijas varas iestāžu sniegtā informācija 
liecina, ka nevienai lūgumraksta iesniedzējai šāda sertifikāta nav.

10. panta b ) punktā ir noteikts, ka arī attiecībā uz vecmātēm, kuru apmācība neatbilst 
minimālajām apmācības prasībām un kurām trūkst Direktīvas 23. panta 1. punktā vai 
43. punktā pieprasītās nepieciešamās profesionālās pieredzes, piemēro vispārējo sistēmu. 
Tātad, lai Spānijā atzītu lūgumraksta iesniedzēju vecmāšu profesionālo kvalifikāciju, ir 
jāpiemēro vispārējā sistēma. 

d) Atzīšana vispārējās sistēmas ietvaros

Vispārējo sistēmu apmācības apliecinājumu atzīšanai piemēro, salīdzinot pretendenta 
pabeigto apmācību ar uzņēmējas dalībvalsts apmācības prasībām. Saskaņā ar 
Direktīvas 14. panta prasībām, ja atklājas būtiska atšķirība apmācības priekšmetos vai 
apmācības ilgumā, uzņēmējas dalībvalsts atbildīgā iestāde profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanai var piemērot kompensējošu pasākumu, kas var izpausties kā prasmju pārbaude vai 
kā adaptācijas periods. Direktīvas 12. pants neierobežo uzņēmēju dalībvalstu iespējas 
piemērot kompensējušus pasākumus, ja vien tie atbilst 14. pantā noteiktajām prasībām.
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Veicot lūgumraksta iesniedzēju Bulgārijā pabeigtās apmācības salīdzināšanu, Spānijas 
kompetentajai iestādei ir jāņem vērā vienīgi tie mācību priekšmeti, ko lūgumraksta 
iesniedzējas faktiski ir apguvušas apmācības laikā. Tā var neņemt vērā apstākli, ka 
profesionālās kvalifikācijas, kas iegūtas pirms 2007. gada, tika pielīdzinātas minimālajām 
apmācības prasībām.

Saskaņā ar proporcionalitātes principu Spānijas kompetentajām iestādēm ir jāņem vērā 
pretendenta profesionālā pieredze un kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības, lai novērtētu, 
vai šīs zināšanas pilnīgi vai daļēji būtiski atšķiras no apmācības prasībām Spānijā (Direktīvas 
14. panta 5. punkts).

Tikai, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var novērtēt, vai Spānijas varas iestāžu veiktā 
salīdzināšana un lēmums piemērot kompensācijas pasākumus ir pamatoti. Šajā saistība 
Komisija norāda, ka atbilstīgi Direktīvas 51. panta 3. punktā minētajiem nosacījumiem 
kompetentās iestādes lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Tā kā 
Komisijai trūkst atbilstīgu profesionālo zināšanu šajā jomā, tā nevar apstrīdēt uzņēmējas 
dalībvalsts veikto salīdzināšanu, un Komisijai šajā situācijā ir ierobežotas iespējas novērtēt, 
vai nav pieļautas acīmredzamas kļūdas. Strīdus gadījumā valsts tiesnesis vislabāk var veikt 
salīdzināšanas rezultāta pārskatīšanu.

Komisijas rīcība lūgumraksta iesniedzēju labā

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju un citu Bulgārijas pilsoņu sūdzībām, Komisija, 
izmantojot problēmu risināšanas mehānismu EU PILOT, sāka izmeklēšanu pret Spāniju, 
pieprasot kompetentajām iestādēm paskaidrot, kā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
vispārējā sistēma tiek piemērota māsām un vecmātēm, kuru kvalifikāciju nevar atzīt 
automātiski. Pēc šīs izmeklēšanas Spānijas varas iestādes 2009. gada 24. novembrī informēja 
Komisiju, ka lēmumus par visiem neizskatītajiem pieteikumiem tās ir nosūtījušas ar ierakstītu 
vēstuli laikā no 17. līdz 20. novembrim.

Ar šiem lēmumiem 2010. gada 30. janvārī pretendenti tika uzaicināti uz zināšanu pārbaudi. 
Gadījumā, ja pretendents nevēlētos piedalīties pārbaudē vai to nenokārtotu, viņš/viņa, sākot ar 
2010. gada martu, var pabeigt ne vairāk kā četru mēnešu ilgu adaptācijas periodu. Šie lēmumi 
atbilst Direktīvā noteiktajām prasībām.

Komisija uzskata, ka šajā gadījumā Spānijas kompetentā iestāde kompensējošos pasākumus ir 
veikusi pareizi, un tāpēc aptur pārkāpuma procedūru. Komisija 2009. gada 4. decembra 
elektroniskā pasta vēstulē informēja lūgumraksta iesniedzējas par juridisko atzinumu viņu 
lietā, kā arī par viņu tiesībām Spānijas tiesās iesniegt prasību pret Spānijas varas iestādēm, lai 
panāktu procesuālo termiņu neievērošanas dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Kopš tā laika 
Komisija no lūgumraksta iesniedzējām nekādas ziņas nav saņēmusi.”


