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Lūgumrakstu komiteja

9.12.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0619/2010, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais 
Laszlo Siklosi, par viņa fizkultūras instruktora kvalifikācijas atzīšanu 
Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš nevar strādāt savā profesijā par fizkultūras 
instruktoru kādā Francijas viesnīcā, jo viņa Ungārijā oficiāli iegūtās kvalifikācijas nav atzītas.
Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pašreiz mēģina iegūt viņa kvalifikāciju atzīšanu no Francijas 
varas iestādēm, tikmēr nevar atrast darbu viņa izvēlētajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 7. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs Ungārijas universitātē ieguvis Ungārijas augstākās izglītības 
diplomu, kas apliecina universitātē iegūto sporta skolotāja, kā arī sporta trenera kvalifikāciju.
Viņš sūdzas, ka Francijas varas iestādes aizliedz viņam strādāt savā profesijā Francijā. Vēl 
viņš apgalvo, ka Francijas varas iestādes viņam uzlikušas nevajadzīgu administratīvo slogu, 
sešas reizes pieprasot iesniegt visus lietas dokumentus.

Komisijas komentāri
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Komisija norāda, ka Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1 neskar 
dalībvalstu tiesības izlemt, vai reglamentēt vai nereglamentēt sporta skolotāja un sporta 
trenera profesijas, ka arī noteikt konkrētas prasības, lai strādātu šajās reglamentētajās 
profesijās. Minētajā direktīva paredzēti noteikumi, kurus ievērojot, personas, kas ieguvušas 
profesionālo kvalifikāciju citā dalībvalstī, uzņēmējā dalībvalstī varētu strādāt sava profesijā, 
vai nu izveidojot uzņēmumu vai sniedzot pakalpojumus.

Direktīvā 2005/36/EK ES līmenī tika saskaņotas apmācības prasības septiņām profesijām, 
taču to skaitā nebija sporta skolotāja vai sporta trenera profesijas. Tāpēc Francijā automātiski 
netiek atzīta citu dalībvalstu sporta skolotāju un sporta treneru profesionālā kvalifikācija, kuri 
vēlas strādāt savā profesijā. Šo personu profesionālo kvalifikāciju atzīst, ievērojot tā dēvēto 
„vispārējo sistēmu”. Saskaņā ar šo sistēmu pretendentiem jāiesniedz pieteikums profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai un gadījumos, kad atklātas būtiskas atšķirības pieteikuma iesniedzēja 
un uzņēmējas dalībvalsts (šajā gadījumā — Francija) profesionālās apmācības procesos, 
jāpiemēro adaptācijas periods vai jāveic zināšanu pārbaude.

Saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem Francijas kompetentajai iestādei viena mēneša 
laikā jāapstiprina pieteikuma profesionālo kvalifikāciju atzīšanai saņemšana un jāinformē 
pretendents par jebkādiem trūkstošiem dokumentiem. Pieteikums jāizskata pēc iespējas ātrāk 
un jebkurā gadījumā trīs mēnešu laikā no dienas, kad pretendents iesniedzis pilnīgu 
dokumentāciju. Šo termiņu konkrētos gadījumos var pagarināt līdz vienam mēnesim (kopumā 
šīs procedūras ilgums nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus). Šī procedūra jānoslēdz ar 
kompetento iestāžu pamatotu lēmumu. Pēc tam šo lēmumu vai tā neesamību var pārsūdzēt 
valsts tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

No minētajā lietā sniegtās informācijas nekļūst skaidrs, vai Francijas varas iestādes ir 
ievērojušas minētos Direktīvas noteikumus. Tomēr nešķiet, ka administratīvais slogs, ar ko 
saskāries pieteikuma iesniedzējs (prasība sešas reizes iesniegt visus dokumentus), būtu 
pretrunā direktīvas noteikumiem.

No lūgumrakstā minētās informācijas nav arī skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzējs ir prasījis 
atzīt profesionālo vai akadēmisko kvalifikāciju, un kādu zinātnisko grādu / profesionālo 
kvalifikāciju viņš prasījis atzīt attiecīgajā gadījumā. Noteikti jāpaskaidro atšķirības:
akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanas mērķis ir novērtēt diploma akadēmisko vērtību, 
piemēram, ņemot vērā studijas vienā dalībvalstī vai informējot privāto darba devēju; toties 
profesionālās kvalifikācijas jāatzīst visos gadījumos, kad persona, kas kvalifikācijas ieguvusi 
vienā dalībvalstī, vēlas strādāt šajā profesijā tajā dalībvalstī, kur attiecīgo profesiju reglamentē 
tiesību aktu noteikumi. Lai gan profesionālās kvalifikācijas atzīšanas galvenie noteikumi 
paredzēti Eiropas tiesību aktos2, par akadēmisko kvalifikāciju atzīšanu atbild valstu valdības, 
un Eiropas Komisija var iejaukties tikai tajos gadījumos, kad atteikums atzīt kvalifikāciju 
uzskatāms par diskrimināciju valstspiederības dēļ vai ja nesamērīgi ieilgušas vai dārgas 
                                               
1 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 Šie noteikumi apvienoti Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, Oficiālais 
Vēstnesis L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp. 
Skatīt:http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm



CM\851844LV.doc 3/3 PE454.620v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

procedūras ierobežo pārvietošanās brīvību.

No sniegtās informācijas nav arī skaidrs, kāds bijis Francijas varas iestāžu lēmums un vai ir 
veikti kādi kompensējoši pasākumi.

Secinājumi

Komisija vēlas lūgumraksta iesniedzējam ieteikt sazināties ar SOLVIT1 — problēmu 
risināšanas tīklu, kurā iesaistījušās visu ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes, lai ātri, 
tiešsaistē un bez tiesu palīdzības risinātu problēmas, kas radušās tāpēc, ka valsts iestādes ir 
nepareizi piemērojušas tiesību aktus. Turklāt SOLVIT pakalpojumus sniedz bez maksas.

                                               
1 http://ec.europa.eu/solvit/


