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Temats: Lūgumraksts Nr. 0400/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Félix Romero 
Colmenar, par profesionālajām kvalifikācijām, kādas nepieciešamas neatliekamās 
medicīniskās palīdzības automašīnas vadīšanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka autonomā apgabala Castilla-La Macha valsts veselības 
aprūpes sistēmā (SESCAM) netiek ievēroti tiesību akti par nepieciešamajām profesionālajām 
kvalifikācijām veselības aprūpes nozarē. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar 
Spānijas Karaļa 29. oktobra Dekrētu Nr. 397/2007 neatliekamās medicīniskās palīdzības 
speciālista profesionālais grāds ir vienīgā kvalifikācija, kas ļauj personai vadīt dzīvības 
uzturēšanas pamatpasākumu vai dzīvības uzturēšanas papildpasākumu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības automašīnu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka uzņēmumi, ar 
kuriem SESCAM ir noslēgti līgumi, nodarbina darbiniekus, kuriem nav šīs profesionālās 
kvalifikācijas. Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza SESCAM sūdzību 2011. gada novembrī; 
SESCAM atbildēja, ka citi profesionālie grādi, kas reglamentēti Castilla-La Mancha
Karaliskajā Dekrētā Nr. 70/2009, arī ļauj darbiniekiem vadīt neatliekamās medicīniskās 
palīdzības automašīnas. SESCAM atbildē ir arī noteikta līgumuzņēmumu atbildība nodrošināt 
to, ka darbinieki ir atbilstoši kvalificēti.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas reģionālās kopienas administrācija ir pārkāpusi 
Spānijas tiesību aktus attiecībā uz profesionālajām kvalifikācijām, kādas ir nepieciešamas, lai 
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vadītu neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas.

ES piemērojamais tiesību akts profesionālo kvalifikāciju jomā ir Direktīva 2005/36/EK1. Šī 
direktīva attiecas uz speciālistu kvalifikāciju atzīšanu, kuri pārceļas uz dalībvalsti, kas nav tā 
dalībvalsts, kurā viņi ir ieguvuši savas kvalifikācijas. Šī ir valsts līmeņa lieta, jo tā attiecas uz 
nepieciešamajām kvalifikācijām, lai vadītu neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas 
Spānijas apgabalā Castilla-La Macha; tā neskar speciālistu pārvietošanos no vienas 
dalībvalsts uz citu un tāpēc Direktīva 2005/36/EK nav piemērojama. Turklāt dalībvalstu ziņā 
ir reglamentēt vai nereglamentēt profesiju ar nosacījumu, ka tās ievēro ES Līguma 
pamatprincipus — diskriminācijas nepieļaušanu un proporcionalitāti. Dalībvalstu ziņā ir arī 
noteikt nosacījumus un prasības, lai praktizētu konkrētu profesiju.

Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja minētā problēma ir iekšēja lieta bez iekšējā tirgus dimensijas 
un uz to neattiecas ES tiesību akti, jo īpaši Direktīva 2005/36/EK.

                                               
1 OJ L 255, 30.9.2005.


