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Temats: Lūgumraksts Nr. 1426/2010, ko Beklen fonda vārdā iesniedza Ungārijas 
valstspiederīgā Anna Iványi, par Direktīvas 2005/36/EK iespējamu 
pārkāpumu Ungārijā saistībā ar vecmātes profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Ungārijā neievēro Direktīvas 2005/36/EK 42. pantā 
noteiktās prasības attiecībā uz vecmāšu pienākumiem, tādējādi radot nelabvēlīgus apstākļus 
citu dalībvalstu vecmātēm, kas vēlas strādāt Ungārijā, jo viņām neuztic pildīt tādus pašus 
pienākumus, kādus tās veikušas izcelsmes valstī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Direktīvas 2005/36/EK1 42. panta 2. punktā noteiktas 11 pamata darbības, ko vecmātes var 
veikt.

Atbildot uz Komisijas jautājumu par šā panta piemērošanu, Ungārijas iestādes 2011. gada 
20. jūnijā atbildēja, ka Ungārija šo noteikumu ir īstenojusi izglītības ministra Dekrēta 
Nr. 15/2006 II pielikumā, kurā uzskaitītas kompetences, kādas nepieciešamas vecmātēm 
absolvēšanas laikā. Šīs kompetences aptver direktīvas 42. pantā uzskaitītās darbības.
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Ungārijas iestādes arī nosūtīja Komisijai valdības Dekrētu Nr. 96/2003, kas ļauj vecmātēm 
pieprasīt licenci strādāt kā pašnodarbinātām personām.

Tajā pašā atbildē Ungārijas iestādes atsaucas uz valdības Dekrēta Nr. 35/2011 2. pantu, kas 
ļauj vecmātēm pieņemt dzemdības ārpus slimnīcas telpām, ja tām ir pēcvidusskolas vai 
universitātes līmeņa kvalifikācija vecmātes darbā, kas iegūta augstākās izglītības iestādē 
bakalaura sistēmā vai koledžas fakultātē. Šādā gadījumā iestādes var pieprasīt vismaz divu 
gadu pieredzi darbā dzemdību namā vai vismaz divu gadu pieredzi un sertifikātu par to, ka 
papildus kvalifikācijai vecmāte ir piedalījusies vismaz 50 dzemdībās.

Šķiet, ka šis noteikums arī atbilst ES tiesību aktiem, jo ES tiesību aktos noteikts tikai tas, ka 
vecmātēm jāļauj pieņemt dzemdības kopumā, taču tie neaizliedz dalībvalstīm pieprasīt īpašus 
nosacījumus dzemdību pieņemšanai ārpus slimnīcas telpām, kas var radīt lielāku risku 
grūtniecēm un jaundzimušajiem. Direktīva arī neaizliedz dalībvalstīm noteikt īpašas prasības 
personām, kas nodarbojas šajā profesijā savā teritorijā, ja šādas prasības ir vispārējās 
sabiedrības interesēs.

Secinājums

Ņemot vērā Ungārijas iestāžu visaptverošo atbildi un pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzējas sniegtās informācijas ierobežotību, Komisija nesaskata minētās direktīvas 
42. panta pārkāpumu Ungārijas tiesību aktos, ar ko īsteno minēto direktīvu. Ungārijas tiesību 
aktos noteikts, ka ES kvalificētām vecmātēm ir piekļuve minētās direktīvas 42. pantā 
uzskaitītajām profesionālajām darbībām, turklāt tām ir atļauts veikt savu profesionālo darbību 
kā pašnodarbinātām personām, un tas ir saskaņā ar minēto direktīvu.


