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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1463/2009, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Yuliyan 
Dotsev, par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu īstenošanu un viņa Bulgārijas fizioterapeita 
kvalifikāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir pabeidzis fizioterapijas apmācību kursu Bulgārijā, vēlas 
strādāt savā profesijā Francijā. Šim nolūkam viņam jāiesniedz vairāki dokumenti, ieskaitot 
sertifikātu, kas apliecina, ka viņa kvalifikācija atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu prasībām, un cits sertifikāts, 
kas apliecina, ka viņam ir piešķirtas tiesības strādāt savā profesijā Bulgārijā. Tomēr Bulgārijas 
Izglītības ministrija nevar viņam sniegt informāciju par to, kur viņš var iegūt šos sertifikātus, 
un viņa iesniegums Solvit arī nav atrisinājis šo problēmu. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš 
uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz brīvu pārvietošanos un tiesības strādāt citā dalībvalstī, 
lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs par šo pašu tematu iesniedza arī sūdzību Eiropas Komisijai.

Komisija uzskatīja, ka Francijas Veselības ministrijas rīcība, pieprasot, lai potenciālie darba 
ņēmēji iesniegtu vairākus dokumentus, tostarp sertifikātu, kas apliecina, ka attiecīgā 
kvalifikācija atbilst Direktīvas prasībām, un citu sertifikātu, kas apliecina, ka darba ņēmējam 
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ir piešķirtas tiesības strādāt savā profesijā viņa izcelsmes dalībvalstī, ir pretrunā Direktīvas 
2005/36/EK 50. pantam. Direktīvas 50. pantā noteikts, ka atbildīgās varas iestādes var prasīt 
iesniegt tikai tādus dokumentus, kuri ir uzskaitīti Direktīvas VII pielikumā. Ja tām 
nepieciešama papildu informācija, tām jāsazinās ar attiecīgās dalībvalsts atbildīgajām varas 
iestādēm. Divi iepriekš minētie sertifikāti nav uzskaitīti Direktīvas VII pielikumā. Līdz ar to 
Francijas varas iestādēm nebija tiesību prasīt šādus dokumentus.

Komisija 2009. gada 11. novembrī sazinājās ar Francijas varas iestādēm, norādīja uz šo 
neatbilstību Eiropas tiesību aktiem un lūdza iestādes izmainīt pieteikuma veidlapu un vairs 
neprasīt pilsoņiem iesniegt šos divus sertifikātus.

Francijas varas iestādes atbildēja Komisijai 2009. gada 22. decembrī un atzina neatbilstību. 
Iestādes norādīja, ka pieteikuma veidlapa pašreiz atbilst Francijas veselības ministra izdotā 
rīkojuma prasībām. Francijas veselības ministrs 2010. gada 25. februārī izdeva jaunu 
rīkojumu, ar kuru, pēc Komisijas domām, tiek novēsta neatbilstība ES tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzējs 2010. gada 6. martā nosūtīja elektronisku vēstuli Komisijai, 
informējot, ka Francijas Veselības ministrija viņam telefoniski paziņojusi, ka abi attiecīgie 
sertifikāti vairs nav jāiesniedz, un ka komiteja 2010. gada 25. februārī izskatījusi un 
pieņēmusi viņa pieteikumu. Francijas Veselības ministrija arī informēja lūgumraksta 
iesniedzēju, ka viņa Francijas darba atļaujai vajadzētu pienākt pa pastu 2010. gada martā.

Lūgumraksta iesniedzējs 2010. gada 21. martā nosūtīja Komisijai elektronisku vēstuli, kurā 
apstiprināja, ka Francijas varas iestādes ir atzinušas viņa kvalifikāciju.”


