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Temats: Lūgumraksts Nr. 1887/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Bernardo 
Sánchez Capuchino, par to, lai Valensijas reģionālā Veselības ministrija 
atzītu viņa citā dalībvalstī iegūto profesionālo pieredzi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Valensijas reģionālā Veselības ministrija nav pareizi 
novērtējusi viņa profesionālo pieredzi, jo tā nav ņēmusi vērā septiņus gadus, ko viņš pavadījis 
Apvienotajā Karalistē, strādādams par psihiatrijas speciālistu. Šāds novērtējums Valensijas 
veselības aprūpes pakalpojumu darba aģentūrā kaitē viņa profesionālajai darbībai, jo viņa 
vērtējums ir daudz zemāks, nekā tas, viņaprāt, būtu tad, ja ņemtu vērā viņa septiņu gadu 
pieredzi Apvienotajā Karalistē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

„Saskaņā ar LESD 45. pantā un Regulas (EEK) Nr. 1612/68 7. panta 1. punktā noteikto 
diskriminācijas novēršanas principu attiecībā uz pieeju profesijai un darba apstākļu 
noteikšanu pret migrējošiem darba ņēmējiem, tostarp darba ņēmējiem, kuri atgriežas savā 
dalībvalstī, jānodrošina tāda pati attieksme kā pret darba ņēmējiem, kuri vienmēr strādājuši 
izcelsmes dalībvalstī.

Uz jautājumu par citas dalībvalsts valsts sektorā iegūtas profesionālās pieredzes atzīšanu 
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attiecas vairāki EKT spriedumi1. Komisija uzskata, ka saskaņā ar EKT tiesu praksi šajā jomā 
vienas dalībvalsts iestādēm jāņem vērā darba ņēmēju iepriekšējie salīdzinošie nodarbinātības 
periodi citā dalībvalstī, lai ļautu strādāt šīs dalībvalsts valsts sektorā, kā arī, lai noteiktu darba 
apstākļus (ieskaitot darba stāžu, līmeni, atalgojumu) tādā pašā veidā, kādā tiek ņemta vērā šīs 
dalībvalsts sistēmā iegūtā pieredze.

1999. gadā sāktās pārkāpumu procedūras pret Spāniju laikā šīs valsts iestādes paskaidroja, ka 
saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem citā dalībvalstī iegūta profesionālā pieredze tiek ņemta 
vērā, lai nodrošinātu pieeju valsts sektoram.

Komisija uzskata, ka būtu svarīgi noskaidrot iemeslus, uz kuriem reģionālās iestādes 
balstījušas savu atteikumu ņemt vērā lūgumraksta iesniedzēja profesionālo pieredzi.

Komisija arī norāda, ka, pamatojoties uz iepriekš iesniegtu sūdzību, Spānijas iestādēm lūdza 
sniegt informāciju par noteikumiem, ko patlaban piemēro reģionālā līmenī. Spānijas iestāžu 
atbilde būs noderīga, lai pilnībā novērtētu lūgumraksta iesniedzēja lietu.

Secinājumi

Komisijas dienesti sazināsies ar lūgumraksta iesniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju par 
reģionālo iestāžu minētajiem iemesliem, atsakoties ņemt vērā viņa Apvienotajā Karalistē 
iegūto profesionālo pieredzi.

Komisijas dienesti arī uzskata, ka, lai pilnībā novērtētu lūgumraksta iesniedzēja lietu, 
jāsagaida atbilde no Spānijas iestādēm attiecībā uz līdzīgu sūdzību.

Pēc šīs informācijas novērtēšanas Komisijas dienesti pieņems lēmumu par turpmāko rīcību.
Taču lūgumraksta iesniedzējam tiek ieteikts izmantot visus valsts līmenī pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, kuri noteikti nodrošinās tiešāku un personīgāku viņa tiesību 
aizsardzību.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

Komisija 2010. gada jūnijā sazinājās ar lūgumraksta iesniedzēju un lūdza sniegt informāciju 
par pamatojumu, ar kādu reģionālās iestādes atsakās ņemt vērā Apvienotajā Karalistē iegūto 
profesionālo pieredzi. Lūgumraksta iesniedzējs uz minēto lūgumu nereaģēja.

Izskatot saņemto sūdzību, Komisija lūdza Spānijas iestādes sniegt informāciju par 
profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu reglamentējošiem noteikumiem, lai iepazītos 
ar un noskaidrotu darba apstākļus, kādas patlaban nosaka reģionālā līmenī. Spānijas iestādes 
atsūtīja plašu materiālu par šo jautājumu, kuru Komisija izvērtēja. No minētā materiāla izriet, 

                                               
1Lieta C-418/92 Scholz, Recueil, 1994.; lieta C-15/96 Schöning, 1998., Recueil, I-00047. lpp.;
lieta C-187/96 Komisija/Grieķija, 1998., I-01095. lpp.; lieta C-195/98 Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, 2000., Recueil, I-10497. lpp.; lieta C-224/01 Köbler, 2003., Recueil, I-
10239. lpp.; lieta C-278/03 Komisija/Itālija, 2005., Krājums I-03747. lpp; lieta C-205/04, 
Komisija/Spānija, 2006., Krājums, I-00031. lpp.; lieta C-371/04, Komisija/Itālija, 2006., 
Krājums, I-10257. lpp.
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ka Valensijā piemērojamās normās nav noteikts citāds regulējums attiecībā uz citā dalībvalstī 
iegūtiem darba periodiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja problēma varētu būt radusies 
nepareizas spēkā esošo valsts noteikumu piemērošanas rezultātā.

Secinājumi

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis informāciju par pamatojumu, ar kādu reģionālās 
iestādes atsakās ņemt vērā lūgumraksta iesniedzēja profesionālo pieredzi, Komisijas dienesti 
nevar turpināt izmeklēšanu šajā lietā.


