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Temats: Lūgumraksts Nr. 1144/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Eugenio 
Oria, par lūgumu pielāgot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu V pielikumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ir Francijā iegūts un Spānijā atzīts speciālista sertifikāts 
profilaktiskajā medicīnā un sabiedrības veselībā. Francijā viņš papildus ir ieguvis doktora 
grādu cilvēku uzturzinātnē un pašreiz strādā par ārsta palīgu diētas un uztura klīnikā slimnīcā 
Spānijas pilsētā Navarrā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka citās ES dalībvalstīs uztura 
medicīnu praktizē ārsti, kuri ir papildinājuši savu speciālista izglītību (piemēram, pediatrijā, 
geriatrijā, internajā medicīnā, endokrinoloģijā u. c.) ar kursiem, ko organizē ESPEN (Eiropas 
klīniskā uztura un metabolisma biedrība), turpretim Spānijā tikai endokrinoloģijas 
speciālistiem ir atļauts pildīt šo funkciju. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka šādu situāciju ir 
izraisījis V pielikuma formulējums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK 
par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, jo sadaļas „Endokrinoloģija un diabēts” nosaukums 
spāņu valodā ir „Endocrinología y nutrición”, lai gan vārds „uzturs” (nutrición) nav lietots 
citu valstu formulējumos. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, 
ka V pielikums tiek pielāgots tā, lai profesijas nosaukums spāņu valodā attiektos tikai uz 
endokrinoloģiju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 6. februārī

Saskaņā ar profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas sistēmu, kas izveidota ar 
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Direktīvu 2005/36/EK, medicīnas speciālistu apmācību organizēšana ietilpst dalībvalstu 
kompetencē.

Direktīvā tikai noteikts minimālais apmācības ilgums katrai specialitātei. Endokrinoloģijas 
gadījumā šis ilgums ir 3 gadi. Turklāt saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 7. punktu 
dalībvalstis informē Komisiju par to speciālistu apmācībām. Šīs medicīnas specialitātes pēc 
tam tiek uzskaitītas Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā, un uz tām attiecas 
direktīvas speciālistu kvalifikāciju automātiskās atzīšanas režīms tiktāl, cik attiecīgā 
specialitāte pastāv gan izcelsmes, gan uzņēmējā dalībvalstī. 

Kad dalībvalsts nolemj atcelt vai grozīt medicīnas specialitāti, tai jānosaka datums, ar kuru tā 
vairs neizsniegs attiecīgā speciālista diplomu. Līdz šim datumam attiecīgajai dalībvalstij 
jāatzīst un jāpiešķir speciālistiem no citām dalībvalstīm tādas pašas „iegūtās” tiesības, kādas 
tiek piešķirtas pašmāju speciālistiem.

Spānijas speciālistu apmācība „endocrinología y nutrición” atbilst Direktīvā 2005/36/EK 
paredzētajam minimālā ilguma kritērijam, un, ja vien Spānija nenolemj atcelt vai grozīt šo 
specialitāti, sākot ar noteiktu datumu, un neinformē Komisiju par šiem grozījumiem, 
nosaukumam jāsaglabājas Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā.

Komisijas kompetencē neietilpst mainīt medicīnas speciālistu apmācības kursa nosaukumu 
bez attiecīgās dalībvalsts paziņojuma (un publicēt attiecīgu paziņojumu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 7. punktu), ne arī mainīt 
speciālistu apmācības saturu.

Secinājums

Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punkts nav nepareizs attiecībā uz Spānijas 
medicīnas speciālistu apmācību endokrinoloģijā un var tikt mainīts tikai pēc Spānijas izteikta 
pieprasījuma.


