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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1014/2012, ko Sofijas ģimenes ārstu asociācijas (SAGMP) 
vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Volodya Vasilev par Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu neievērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir ārsts un Sofijas ģimenes ārstu asociācijas (SAGMP)
priekšsēdētājs, sūdzas par noteikumu neievērošanas gadījumu attiecībā uz ārsta darba stāža 
aprēķinu, kas nepieciešams, lai Bulgārijā strādātu kā ārsts, jo īpaši saskaņā ar noslēgto līgumu
ar Valsts veselības apdrošināšanas fondu (NHIF). Viņš apgalvo, ka Bulgārijas obligātā 
reģistrācijas sistēma ģimenes ārstiem un zobārstiem neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 7. septembra Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 3. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Eiropas tiesiskais regulējums profesionālo kvalifikāciju atzīšanai ir Direktīva 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Septiņām nozaru profesijām šis tiesiskais regulējums 
ietver arī saskaņotas minimālās apmācību prasības, kas sniedz iespēju šādas kvalifikācijas 
atzīt automātiski. 

Automātiskās atzīšanas sistēma aptver arī profesionālās kvalifikācijas plaša profila ārstiem un 
zobārstiem, t. i., profesijām, par kurām ir šis lūgumraksts.
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Pirms Bulgārijas pievienošanās Eiropas Savienībai Komisija izskatīja apmācību, kas Bulgārijā 
notiek nozaru profesijās, un atbilstību kopīgajām prasībām. Sarunu rezultātā ar Direktīvu 
2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar 
Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, izmainīja Direktīvas 2005/36/EK V pielikumu par 
Bulgārijas nacionālo kvalifikāciju nosaukumiem.

Saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK V.1. pielikuma 5.1.4. punktu Bulgārijas profesionālās 
kvalifikācijas plaša profila ārstiem ir norādītas ar nosaukumu „Свидетелство за призната 
специалност по Обща медицина” un apmācība, kas sākta pēc 2007. gada 1. janvāra, 
apmierina direktīvas 28. pantā minētās minimālās apmācības prasības.

Direktīvas 2005/36/EK V.3. pielikuma 5.3.2. punktā ir uzskaitītas Bulgārijas profesionālās 
kvalifikācijas zobārstniecībā, kas apmierina Direktīvas 2005/36/EK 34. pantā minētās 
apmācības prasības.

Veselības aprūpes profesionāļu valsts reģistrācijas sistēma un nepārtrauktas profesionālās 
apmācības organizēšana pilnībā atrodas dalībvalstu kompetencē. 

Ja dalībvalstī tiek ievērotas Direktīvas 2005/36/EK minimālās prasības un ārvalstu nozaru 
kvalifikāciju automātiskās atzīšanas princips, Komisijas kompetencē nav nekādu darbību 
veikšana šajā sakarā.

Secinājums 

Lūgumrakstā nav iekļauta informācija, kas norādītu, ka Bulgārija neizpilda Direktīvu 
2005/36/EK, tādēļ Komisija neplāno veikt turpmākus pasākumus šajā posmā.


