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Temats: Lūgumraksts Nr. 0753/2011, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Dries 
Emmen, par viņa kvalifikācijas atzīšanu un iespējamiem 
Direktīvas 2005/36/EK pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir izmeklētājs, kurš izmanto psihodiagnostikas metodes, un viņa 
kvalifikāciju atzīst gan Beļģijas, gan Nīderlandes universitātes (ISCED 5. līmenis).
Lūgumraksta iesniedzējam ir klienti gan Beļģijā, gan Nīderlandē, un viņš ir reģistrēts savas 
profesijas grupas sarakstos abās valstīs. Taču viņa pilnvaras Beļģijā ir plašākas nekā 
Nīderlandē. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, šāda situācija ir pretrunā 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu noteikumiem un preču un 
pakalpojumu brīvas aprites principam ES. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas saņemt 
skaidrojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Eiropas Savienībā dalībvalstis organizē izglītības sistēmu un reglamentē profesijas. Tomēr, 
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 40. pantu, 47. panta 1. punkta pirmo un 
trešo teikumu, kā arī 55. pantu (tagad — Līguma par Eiropas Savienības darbību 46. pants, 
53. panta 1. punkts un 62. pants) tika izstrādāta direktīva par kvalifikāciju savstarpēju 
atzīšanu — Direktīva par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (Direktīva 2005/36/EK).
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Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja pieteikumu reģistrēt viņu BIG sarakstā kā veselības 
aprūpes psihologu jānorāda, ka šajā gadījumā minēto direktīvu nepiemēro. Lūgumraksta 
iesniedzējs profesionālo kvalifikāciju ieguvis Nīderlandē un vēlas strādāt Nīderlandē. Šajā 
gadījumā nav pārrobežu elementa. Ir jāpiemēro Nīderlandes tiesību akti.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar Direktīvas par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu 7. pantu viņam ir vienādas tiesības strādāt savā profesijā visās dalībvalstīs. Tomēr šos 
noteikumus piemēro tikai tad, ja lūgumraksta iesniedzējs savā profesijā citā dalībvalstī vēlas 
strādāt neilgu laiku. Pakalpojuma pagaidu raksturu nosaka, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi.

Arī tad, ja lūgumraksta iesniedzējs tikai neilgu laiku vēlas sniegt pakalpojumu citā dalībvalstī, 
tas nenozīmē, ka viņš šajā dalībvalstī var nekavējoties sākt strādāt savā profesijā.

Lai veiktu attiecīgās darbības, pakalpojumu sniedzējam jābūt likumīgi reģistrētam šajā 
dalībvalstī. Turklāt attiecībā uz pirmreizēju pakalpojumu sniegšanu reglamentētās profesijās, 
kurām ir ietekme uz sabiedrības veselību vai drošību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde var pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja profesionālo kvalifikāciju, pirms pakalpojumi 
tiek sniegti pirmo reizi (Direktīvas 5. un 7. pants).

No lūgumrakstā sniegtās informācijas nav skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzējs ir reģistrēts 
attiecīgajā dalībvalstī, un, ja viņš ir reģistrēts šajā dalībvalstī, nav skaidrs, kādā profesijā 
(piemēram, Nīderlandē ir ierobežotas dažas veselības aprūpes psihologu pilnvaras, tāpēc, ja 
lūgumraksta iesniedzējs ir reģistrēts Beļģijā kā psihologs, tad tā nebūs tā pati profesija).

Secinājumi

Attiecībā uz psihologa vai veselības aprūpes psihologa profesiju Eiropas Savienībā nav 
saskaņotu noteikumu.

Dalībvalstis var brīvi reglamentēt šīs profesijas atbilstīgi saviem noteikumiem. Tomēr, ja 
dalībvalstis reglamentē kādu profesiju, tām jāļauj savā teritorijā strādāt šajā profesijā ES 
pilsoņiem, kuriem ir cita kvalifikācija nekā valstī prasītā kvalifikācija, bet tam nav jānotiek 
automātiski. Gan iestāžu gadījumā, gan reglamentētu profesiju gadījumā, ja tās ietekmē 
sabiedrības veselību vai drošību, dalībvalstis drīkst pārbaudīt, vai migrantam ir pakalpojumu 
brīvai sniegšanai atbilstīgā kvalifikācija.

Atbildot uz sūdzību, Eiropas Komisija ir sniegusi lūgumraksta iesniedzējam minēto 
informāciju. Savā lūgumrakstā viņš raksta, ka Komisijas dienesti norādījuši, ka kvalifikācijas 
ir saistītas ar personām un nav saistītas ar konkrētu teritoriju un ka šīs profesionālās 
kvalifikācijas ir derīgas visās ES dalībvalstīs. Tomēr nav skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzējs 
ir atzinis, ka dotā informācija (tā pati informācija, kas minēta šajā dokumentā) ir pareiza, jo, 
kā jau paskaidrots, kvalifikācija noteikti ir saistīta ar personu, kas ieguvusi šo kvalifikāciju.
Tas nenozīmē to, ka dalībvalstij automātiski jāatzīst profesionālā kvalifikācija, kas iegūta citā 
dalībvalstī.


