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Temats: Lūgumraksts Nr. 0006/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean 
Marie Taga Fosso, par diskrimināciju valstspiederības dēļ saistībā ar 
Apvienotās Karalistes varas iestāžu atteikumu atzīt viņa Francijā iegūto 
grādu farmācijā

Lūgumraksts Nr. 1413/2009 ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. E., par 
iespējamu diskrimināciju valstspiederības dēļ attiecībā uz farmaceita 
profesijas pieejamību Apvienotajā Karalistē

Lūgumraksts Nr. 1812/2009 ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais José 
Antonio Melgarejo Melgarejo, par personām, kas meklē farmaceita darbu 
Apvienotajā Karalistē, kurām ir citās dalībvalstīs iegūtas kvalifikācijas 

Lūgumraksts Nr. 0479/2011, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Obi 
Aso, par ierobežojumiem strādāt farmaceita profesijā Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta Nr. 0006/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Apvienotās Karalistes varas iestāžu (Veselības 
ministrijas) pieņemto nostāju attiecībā uz viņa Francijā iegūto universitātes grādu farmācijā, 
norādot, ka tās viņam ir atteikušas atļauju strādāt par galveno farmaceitu aptiekās, kas nav 
reģistrētas ilgāk par trim gadiem. Šis noteikums attiecas uz farmaceita kvalifikāciju, kas 
iegūta ES dalībvalsts universitātē (1954. gada Farmācijas likums un 2006. gada Veselības 
likums). Saskaņā ar Direktīvas 85/433/EEK 2. panta 2. punktu dalībvalstīm nav jāatzīst 
farmaceita kvalifikācija tādas aptiekas īpašumtiesību realizācijai, pārvaldībai vai pārraudzībai, 
kas darbojusies mazāk nekā trīs gadus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis ierobežojums 
attiecas tikai uz tiem, kas kvalifikāciju ieguvuši kādā no ES dalībvalstīm, bet ne uz tiem, kas 
to ieguvuši kādā ārpuskopienas valstī. Viņš iebilst pret to, ka viņa ilgo darba pieredzi, kas 
iegūta farmaceita amatā Apvienotajā Karalistē, neatzīst par piemērotu iecelšanai galvenā 
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farmaceita amatā jaunā aptiekā, jo viņš ir Francijas valstspiederīgais ar Francijā iegūtu 
kvalifikāciju. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu grozīta gan direktīva, gan tās 
transponējums Apvienotās Karalistes tiesību aktos.

Lūgumraksta Nr. 1413/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiek diskriminēts valstspiederības dēļ, jo viņam nav 
tiesību iegūt vadītāja amatu Apvienotās Karalistes aptiekā, kas ir atvērta mazāk nekā trīs 
gadus. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto Apvienotā Karaliste nepareizi interpretē 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 21. panta 4. punktu, kurā 
noteikts, ka attiecībā uz jaunu publisku aptieku izveidi dalībvalstīm nav pienākuma piešķirt 
spēku farmaceita kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem un ka par jaunām aptiekām 
uzskata arī aptiekas, kas ir atvērtas mazāk nekā trīs gadus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka Apvienotās Karalistes noteiktās prasības citu ES dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuriem 
profesionālās kvalifikācijas šajā jomā, nostāda viņus nevienlīdzīgā situācijā salīdzinājumā ar 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem. 

Lūgumraksta Nr. 1812/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par sekām, ko var radīt Likums par zālēm, kura 3. pantā 
ir noteikts, ka, lai strādātu par farmaceitu jaunizveidotā aptiekā Apvienotajā Karalistē, 
nepieciešamais minimālais reģistrācijas periods ir trīs gadi. Lūgumraksta iesniedzējs to 
uzskata par acīmredzamu diskrimināciju valstspiederības dēļ, jo šādi ierobežojumi netiek 
piemēroti attiecībā uz personām, kas farmaceita kvalifikāciju ieguvušas Apvienotajā 
Karalistē.

Lūgumraksta Nr. 0479/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Lielbritānijas tiesību aktu, kurā paredzēti specifiski 
kritēriji, kas jāievēro, lai strādātu farmaceita profesijā.
Viņš uzskata, ka šie kritēriji ir darba ņēmēju pārvietošanās brīvības un vienotā tirgus principu 
pārkāpums.

2. Pieņemamība

0006/2009: atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. aprīlī.
1413/2009: atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. janvārī.
1812/2009: atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. martā.
0479/2011: atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. septembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. pantu.

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0006/2009, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

Lūgumraksta iesniedzējs, Francijas pilsonis, doktora grādu farmācijā ieguva 1998. gada jūlijā. 
1998. gadā viņš kļuva par Valsts farmaceitu biedrības biedru un tā paša gada oktobrī — par 
Lielbritānijas Karaliskās farmaceitiskās biedrības biedru. Kopš tā laika viņš strādā 
Apvienotajā Karalistē.
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2007. gada maijā ASDA Store Management (britu lielveikalu ķēdes ASDA Pārvaldības 
departaments) atteicās viņu apstiprināt darbā kā farmaceitu vienā no savām aptiekām, kā 
iemeslu minot to, ka viņš kvalifikāciju ieguvis Francijā. Viņš par šo lēmumu sūdzējās 
Veselības ministrijā, kur viņu informēja, ka jautājums par Eiropas Savienības pilsoņu piekļuvi 
darbam, kas saistīts ar jaunu aptieku pārvaldību, tiek skatīts, tomēr dalībvalstis var brīvi 
izvēlēties piemērot Direktīvas 85/433/EEK1 2. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu. 

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, atļaujot jaunajās aptiekās par farmaceitu kļūt 
trešo valstu pilsoņiem, kas kvalifikāciju ieguvuši Apvienotajā Karalistē, ir notikusi 
diskriminācija valstspiederības dēļ.

Jau iepriekš jāatzīmē, ka pēc tam, kad ar Direktīvas 2005/36/EK2 62. pantu atcēla Direktīvu 
85/433/EEK, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, it īpaši farmācijas jomā, reglamentē šī otrā 
direktīva, kas stājās spēkā 2007. gada 20. oktobrī.

Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 4. punktā paredzēts tas pats izņēmums, kas bija noteikts 
Direktīvas 85/433/EEK 2. panta 2. punktā. Šis izņēmums atļauj dalībvalstīm jaunu publisku 
aptieku dibināšanas gadījumā neņemt vērā Direktīvas V pielikumā 5.2. sadaļā minētos 
izglītību apliecinošos dokumentus. Saskaņā ar šo punktu par jaunām tiek uzskatītas aptiekas, 
kas ir atvērtās mazāk nekā trīs gadus. Šī atkāpe atļauj dalībvalstīm automātiski neatzīt 
direktīvas pielikumā minēto diplomēto personu kvalifikāciju. 

Tomēr tas nenozīmē, ka dalībvalstis var atteikties piešķirt atļauju citas dalībvalsts 
valstspiederīgajam ieņemt amatu jaunā aptiekā, tikai atsaucoties uz Direktīvas 2005/36/EK 
21. panta 4. punktu. Šis pants neļauj izdarīt atkāpi no Līguma un it īpaši no tā 43. panta, ar ko 
tiek garantēta brīvība veikt uzņēmējdarbību. Piemērojot šo pantu, tās personas profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanā, kura vēlas ieņemt amatu jaunā aptiekā, ir jāņem vērā visi šīs personas 
diplomi un profesionālā pieredze. Turklāt pašu iespēju veikt attiecīgo darbību nedrīkst 
noraidīt, tikai pamatojoties uz 21. panta 4. punktu, kura mērķis ir tikai atkāpe no automātiskas 
atzīšanas procedūrām. Lai iespējamais atteikums būtu saskaņā ar Līgumu, tas jāpamato, 
ņemot vērā spriedumu Gebhard lietā3, kurā paredzēts, ka „valsts līmeņa pasākumiem, kas var 
kavēt vai padarīt mazāk pievilcīgu Līgumā garantēto pamatbrīvību īstenošanu, ir jāatbilst 
šādiem četriem nosacījumiem: tos piemēro nediskriminējošā veidā, to piemērošanu attaisno 
obligāti vispārējo interešu iemesli, tie ir piemēroti, lai garantētu noteiktā mērķa sasniegšanu, 
un tos īsteno tikai attiecīgā mērķa sasniegšanai.”

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minēto Apvienotās Karalistes īstenoto diskrimināciju 
valstspiederības dēļ jāatzīmē, ka saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Apvienotā 
Karaliste atsakās atzīt tikai tos dokumentus, kas iegūti citās dalībvalstīs; šis ierobežojums 
neattiecas uz tiem citu dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas kvalifikāciju ieguvuši Apvienotajā 
Karalistē. Lūgumraksta iesniedzējs kvalifikāciju ieguvis Francijā, tāpēc viņš neatrodas tādā 
pašā situācijā kā trešās valsts vai citas dalībvalsts valstspiederīgais, kas kvalifikāciju ieguvis 
                                               
1 Padomes 1985. gada 16. septembra Direktīva 85/433/EEK par diplomu, sertifikātu vai citu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt 
uzņēmējdarbību attiecībā uz noteiktām darbībām farmācijas jomā, OV L 253, 24.9.1985., 37.–42. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.
3 Lieta C-55/94, Gebhard, 39. punkts.
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Apvienotajā Karalistē. Personām, kas atrodas atšķirīgās tiesiskajās situācijās, var tikt 
piemēroti atšķirīgi noteikumi, tās nediskriminējot.

Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 4. punkts ļauj dalībvalstīm automātiski neatzīt citās 
dalībvalstīs farmācijas jomā iegūtos izglītības dokumentus, ja runa ir par farmaceita 
pienākumu veikšanu jaunā aptiekā. Šis noteikums tomēr nenozīmē, ka drīkst atteikt iespēju 
veikt šo darbību. Lūgumraksta iesniedzēja minētie ierobežojumi ir jāizvērtē, pamatojoties uz 
EK līguma 43. pantu. Komisija sazināsies ar Apvienoto Karalisti, lai pārbaudītu, vai šie 
principi tiek ievēroti valsts tiesību aktos un vai tie tiek pareizi piemēroti.

4. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0006/2009, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

Komisija nesen tika informēta, ka lūgumraksta iesniedzējs mēģināja iesniegt ASDA Store 
Management lēmumu High Court of London (Londonas Augstajā tiesā), bet viņa lūgums par 
tā pārskatīšanu tika noraidīts. Arī viņa pārsūdzība High Court of London 2009. gada 
14. oktobrī tika noraidīta.

Papildinot iepriekšējo atbildi, Komisija vēlas informēt Parlamentu, ka tā sazinājās ar 
Apvienotās Karalistes varas iestādēm par ierobežojumiem, uz ko norāda lūgumraksta 
iesniedzējs. Savā 2009. gada 24. septembra atbildē Apvienotās Karalistes varas iestādes 
sniedza šādu informāciju:

– Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB — Apvienotās Karalistes 
Karaliskā farmaceitu biedrība) veic automātisku to dokumentu atzīšanu, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2005/36/EK1 V pielikuma 5.6.2. punktā;
– RPSGB automātiski atzīst dokumentus, kas neatbilst nosacījumiem, kuri paredzēti 
direktīvā, bet uz kuriem attiecas iegūtās tiesības;
– visos pārējos gadījumos saskaņā ar direktīvas 10. panta b) un g) punktu RPSGB piemēro 
vispārējo sistēmu kvalifikāciju atzīšanai;
– atzīšanas brīdī RPSGB norāda ieceļotājam uz faktu, ka saskaņā ar 1968. gada Likuma 
par zālēm 70. un 71. pantu un direktīvas 21. panta 4. punktu tā nedrīkst uzņemties jaunas 
aptiekas uzraudzību;
– ar 1968. gada Likuma par zālēm 70. un 71. pantu ir aizliegts ikvienai personai, kas 
ieguvusi „farmaceita kvalifikāciju, ko piešķīrusi attiecīgā Eiropas valsts”, uzņemties 
jaunas aptiekas vadību;
– šo aizliegumu piemēro, neņemot vērā īstenoto atzīšanas procedūru (iepriekš minētais 1.–
3. punkts);
– aizliegumu piemēro arī personām, kuru profesionālās kvalifikācijas tiktu atzītas, 
pamatojoties uz Līgumu, it īpaši saskaņā ar Tiesas spriedumiem lietās Vlassopoulou2 un 
Hocsman3;
– tomēr aizliegumu nepiemēro:

a) trešo valstu pilsoņiem, kam ir Eiropā iegūta kvalifikācija;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255, 30.9.2006., 22.–142. lpp.
2 Lieta C-340/89, Vlassopoulou.
3 Lieta C-238/98, Hocsman.
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b) atverot jaunu aptieku uzņēmuma nodibināšanas veidā (ar nosacījumu, ka 
aptiekas uzraudzība tiek uzticēta farmaceitam, kuram ir kvalifikācija, kas nav 
iegūta Eiropā);

c) „superintendent pharmacist” (farmaceita-pārziņa) amatam, ja persona nav 
aptiekas vadītājs.

No šīs Apvienotās Karalistes varas iestāžu atbildes izriet, ka tās interpretē direktīvas 21. panta 
4. punktu kā tādu, kas dalībvalstīm atļauj vispār nepiešķirt spēku diplomiem, kas iegūti citā 
dalībvalstī saistībā ar jaunas aptiekas vadīšanu. 

21. panta 4. punkts ir šāds:

„Attiecībā uz jaunu publiski pieejamu aptieku izveidi dalībvalstīm nav 
pienākuma piešķirt spēku V pielikuma 5.6.2. punktā minētajiem kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem. Šā punkta nolūkā par jaunām aptiekām uzskata 
arī aptiekas, kas atvērtas mazāk nekā trīs gadus.”

Tomēr 21. pants ietilpst direktīvas III sadaļas III nodaļā, kurā ir reglamentēta atzīšana, 
pamatojoties uz minimuma apmācības nosacījumu saskaņošanu. Direktīvas 21. pantā ir 
noteikts un sīki regulēts automātiskās atzīšanas princips. Tādējādi direktīvas 21. panta 
4. punktā paredzētā atkāpe ir jāinterpretē kā tāda, kas nosaka izņēmumu tikai attiecībā uz 
automātiskās atzīšanas principu. Tādēļ šis izņēmums neattiecas ne uz citām direktīvā 
paredzētajām atzīšanas procedūrām, ne uz tiesībām, ko var izmantot ieceļotāji, pamatojoties 
uz Līgumu.

Līdz ar to direktīvas 21. panta 4. punktā ir tikai noteikts automātiskās atzīšanas pienākums 
dalībvalstīm attiecībā uz aptiekām, kas darbojas vairāk nekā trīs gadus. Ja ieceļotājs vēlas 
strādāt savā profesijā kādā aptiekā, kas darbojas ilgāk nekā trīs gadus, dalībvalstīm atbilstīgi 
direktīvā paredzētajiem minimālajiem apmācības nosacījumiem automātiski ir jāatzīst viņa 
profesionālās kvalifikācijas. Taču kvalifikāciju atzīšanas jautājums aptiekām, kas darbojas 
mazāk nekā trīs gadus, neietilpst direktīvas regulējumā, un tādējādi uz to attiecas primāro 
tiesību aktu piemērošana. 

Secinājumi

Komisija plāno vēlreiz sazināties ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm, lai pārbaudītu
pastāvošo noteikumu atbilstību Līgumā paredzētajām brīvībām.

5. Komisijas atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0006/2009, Nr. 1413/2009 un 
Nr. 1812/2009, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

Komisija 2010. gada 26. jūnijā sazinājās ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm, izmantojot 
elektronisko ES Pilot sistēmu, lai novērtētu Apvienotās Karalistes tiesību aktu atbilstību 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49. pantā paredzētajai brīvībai veikt 
uzņēmējdarbību.

Komisija un dalībvalstu varas iestādes izmanto ES Pilot sistēmu kā darba metodi informācijas 
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apmaiņai un problēmu risināšanai. Tika nolemts, ka gadījumā, ja būs jāizmanto pārkāpuma 
procedūra, Komisijas dienesti, izmantojot ES Pilot sistēmu, sazināsies ar dalībvalsts varas 
iestādēm, pirms tie saskaņā ar 258. pantu ierosinās komisāru kolēģijai veikt pirmo soli šādā 
procedūrā.

Komisija saņēma Apvienotās Karalistes varas iestāžu atbildi 2010. gada 7. septembrī. Tajā 
norādīts, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes plāno atcelt ierobežojumu, saskaņā ar kuru 
farmaceiti, kuri savu kvalifikāciju ieguvuši citā ES dalībvalstī, nevis Apvienotajā Karalistē, 
un kuri ir reģistrējušies, lai praktizētu Apvienotajā Karalistē, nedrīkst strādāt par galvenajiem 
farmaceitiem jaunizveidotā aptiekā Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu izpratnē. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes vēstulē teikto „termiņš šādu izmaiņu 
veikšanai ir atkarīgs no apspriedēm un parlamentārās kārtības”.

Tā kā Apvienotās Karalistes varas iestādes nenorādīja saprātīgu termiņu šāda grozījuma 
veikšanai Apvienotās Karalistes tiesību aktos, Komisija (2010. gada 21. oktobra e-pastā) 
aicināja Apvienotās Karalistes varas iestādes iesniegt tiesību akta priekšlikuma projektu un 
precīzu un reālu termiņu attiecībā uz tā pieņemšanu un spēkā stāšanos. 

Tajā pašā e-pastā Komisija lūdza Apvienotās Karalistes varas iestādes paskaidrot, kādēļ 
tiesību akta grozīšanai nepieciešams veikt sabiedrisku apspriešanu, jo lūgumraksta iesniedzējs 
iesniedza Veselības ministrijai 2009. gada 3. decembrī nosūtītās vēstules kopiju, kurā teikts, 
ka 5 lielākās farmācijas organizācijas (tostarp Royal Pharmaceutical Society, tolaik par 
farmaceitiem atbildīgā iestāde Apvienotajā Karalistē) lūdz svītrot iepriekš minēto 
ierobežojumu no 1968. gada Likuma par zālēm.

Komisija saņēma atbildi 2010. gada 8. novembrī. Apvienotās Karalistes varas iestādes 
norādīja, ka saskaņā ar Likumu par zālēm pirms tiesību akta grozījuma ierosināšanas ir jāveic 
sabiedriskā apspriešana. Apvienotās Karalistes varas iestādes norādīja, ka tās pieņems 
lēmumu par likumdošanas mehānismu, ko varētu izmantot ierobežojumu atcelšanai pēc 
oficiālās apspriešanas atbilžu izvērtēšanas. 

Apvienotās Karalistes varas iestādes nevarēja sniegt Komisijai tiesību akta priekšlikuma 
projektu un provizorisko termiņu attiecībā uz tā pieņemšanu un spēkā stāšanos.

Komisijas dienesti pašlaik izvērtē, vai nepieciešams ierosināt komisāru kolēģijai nosūtīt 
Apvienotajai Karalistei oficiālu paziņojuma vēstuli saskaņā ar LESD 258. pantu.  

6. Komisijas atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0006/2009, Nr. 1413/2009 un 
Nr. 1812/2009 (REV.III), kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Apvienotās Karalistes iestādes 2010. gada 17. decembrī nosūtīja Komisijai vēstuli, kurā tās 
pauda iebildumus pret Komisijas viedokli par to, ka pašreizējais 1968. gada Likums par 
zālēm, kurā ir noteikts aizliegums ES kvalificētiem farmaceitiem vadīt jaunu aptieku, ir 
pretrunā ES tiesību aktiem. 

Tomēr tās izteica apņemšanos iesniegt Apvienotās Karalistes parlamentam likumdošanas 
priekšlikumu, lai līdz 2011. gada vasarai šo aizliegumu atceltu.
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Iepazīstoties ar Apvienotās Karalistes iestāžu sniegto informāciju, Komisija saprot, ka, pirms 
ierosināt jebkādus likuma grozījumus, saskaņā ar 1968. gada Likumu par zālēm ir pienākums 
organizēt sabiedrisku apspriešanu. Tādēļ Apvienotās Karalistes iestādes 2011. gada janvārī 
sāka publisku apspriešanu. Lielākā daļa respondentu atbalstīja aizlieguma atcelšanu. 

Pēc tam, kad sabiedriskā apspriešana tika pabeigta, Apvienotās Karalistes Veselības ministrija 
sagatavoja tiesību akta projektu, kuru tā iesniedza Apvienotās Karalistes parlamentam 
2011. gada 14. jūlijā. Tajā pašā dienā Apvienotās Karalistes iestādes nosūtīja Komisijai 
iesniegtā tiesību akta projekta kopiju. 

Komisijas dienesti pašlaik izskata tiesību akta projektu un informēs Lūgumrakstu komiteju 
par saviem secinājumiem.

7. Komisijas atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0006/2009, 1413/2009, 1812/2009 
un 0479/2011 (REV.IV), kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Komisija ar gandarījumu informē Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju, ka pēc 
Komisijas sazināšanās ar Apvienotās Karalistes iestādēm Apvienotās Karalistes parlaments 
2011. gada 3. novembrī pieņēma valsts tiesību aktu — 2011. gada Farmācijas rīkojumu 
(Pharmacy Order 2011), ar kuru izdara grozījumus 1968. gada Likumā par zālēm.

Ar rīkojumu, kurš stājās spēkā 2011. gada 4. novembrī, atcēla 1968. gada Likuma par zālēm 
noteikumus, kas aizliedza ES kvalifikāciju ieguvušus farmaceitus iecelt par galvenajiem 
farmaceitiem publiski pieejamās Apvienotās Karalistes aptiekās, kuras darbojas mazāk nekā 
trīs gadus.

Līdz ar to Komisija uzskata, ka Apvienotā Karaliste ir atkal panākusi savu tiesību aktu 
atbilstību ES tiesībām, konkrēti Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
(Direktīva)1 un Līguma par Eiropas Savienības darbību 45. un 49. pantam.

Komisija 2011. gada 15. decembrī informēja lūgumraksta iesniedzējus par šo jauno notikumu.

Lūgumraksta 6/2009 iesniedzējs norādīja Komisijai uz vēl papildu sūdzību. Viņš vērsās 
Londonas Augstajā Tiesā ar prasību pret Apvienotās Karalistes iestādēm par to, ka Apvienotā 
Karaliste savās tiesībās nepiemēro LESD 45. un 49. pantu un Direktīvas 21. panta 4. punktu. 
Viņš uzskata, ka Londona Augstā Tiesa, kas ir pēdējās instances tiesa šajā lietā, nenosūtot 
lietu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma saņemšanai, ir pārkāpusi pienākumu, 
kāds tai ir saskaņā ar ES tiesībām. 

Komisijas dienesti uzskata, ka šī sūdzība nav saistīta ar šā lūgumrakstu priekšmetu. Tādēļ 
Komisija to ir reģistrējusi kā jaunu sūdzību un to skata atsevišķi. Attiecīgais lūgumraksta 
iesniedzējs tika par to informēts, un viņš piekrita šai procedūrai.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
(OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.).


