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Temats: Lūgumraksts Nr. 0137/2008, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Marcela 
Manesia, par diploma atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai ir diploms fizioterapijā no universitātes Rumānijā. Viņa dzīvo 
Beļģijā. Viņa 2007. gada jūnijā iesniedza pieteikumu viņas diploma līdzvērtīguma atzīšanai 
Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la 
Communauté française de Belgique. No šīs organizācijas 2007. gada oktobrī viņa saņēma 
apliecinājumu, ka diploms atbilst maģistra studiju līmenim. Tātad universitātes līmenis ir 
atzīts, bet nebija paskaidrojuma par specialitātes līmeni, kas viņai nedod piekļuvi profesijai. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šāda veida atzīšana ir pretrunā Direktīvām 89/48/EEK 
un 92/51/EEK.

2. Pieņemamība

Atzīti par pieņemamiem 2008. gada 30. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

I. Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējai ir diploms fizioterapijā no universitātes Rumānijā. Viņa dzīvo 
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Beļģijā, kur 2007. gada jūnijā iesniedza pieteikumu viņas Rumānijas diploma līdzvērtīguma 
atzīšanai. Viņa iesniedza pieteikumu "Administration Générale de l'Enseignement et de la 
Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique". 2007. gada oktobrī viņa 
saņēma apliecinājumu, ka diploms atbilst maģistra studiju līmenim, tātad viņas universitātes 
līmenis tika atzīts. Tomēr nebija paskaidrojuma par specialitātes līmeni, tādējādi lūgumraksta 
iesniedzējai nav piekļuves fizioterapeita profesijai. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šāda 
veida atzīšana ir pretrunā Direktīvām 89/48/EEK un 92/51/EEK.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu
Direktīva 92/51/EEK1 un direktīva 89/48/EEC2 ir tikušas anulētas ar direktīvu 2005/36/EK3, 
kas stājās spēkā 2007. gada 20. oktobrī. Direktīva 2005/36/EK ir piemērojama kopš 2007. 
gada 20. oktobra (jaunajā režīmā tika pārņemta tā pati koncepcija ar nelielām izmaiņām).

Šī direktīva ļauj profesionālim/migrantam dzīvot dalībvalstī un nodarboties ar profesiju, kuru 
tas ir paguvis citā dalībvalstī ar noteikumu ka: 

 uzņemošajā dalībvalstī profesija ir reglamentēta un
 migrants ir vai nu ieguvis profesionālu kvalifikāciju ES vai ieguvis profesionālu

kvalifikāciju citā valstī un ieguvis darba pieredzi tajā pašā profesijā dalībvalstī, kas 
atzinusi  šo profesionālo kvalifikāciju.

Kas attiecas uz fizioterapeita profesiju, šī profesija Eiropas savienībā nav harmonizēta. 
Fizioterapeita kvalifikācijas  atzīšana saistīta ar tā saukto profesionālo kvalifikāciju atzīšanas
vispārējo sistēmu, kā tas izklāstīts Direktīvas 2005/36/EK III sadaļā, I nodaļā. Vispārējā 
sistēma nenodrošina automātisku profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Šīs sistēmas 
pamatprincips ir, ka uzņēmējai Dalībvalstij ir jāļauj ES pilsonim strādāt savā profesijā tās 
teritorijā pat ja viņam nav attiecīgās valsts diploma, ja vien viņam ir nepieciešamais diploms, 
kas izsniegts citā dalībvalstī, lai uzsāktu vai strādātu tajā pašā profesijā.

Tikai tad, ja ir būtiskas atšķirības starp migranta izglītību un apmācību (tās ilgumu vai saturu) 
un prasībām uzņēmējā dalībvalstī, tā var iebraucējam noteikt papildu pasākumu (adaptācijas 
periodu vai spēju pārbaudi), bet attiecīgā pasākuma veidu izvēlas pats migrants.

Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūra jāpabeidz cik vien ātri iespējams un tai jānoved 
pie pienācīgi pamatota lēmuma, ko pieņēmusi kompetenta iestāde uzņēmējā dalībvalstī, 
jebkurā gadījumā trīs mēnešu laikā pēc datuma, kad pretendents iesniedzis visus dokumentus.      
Tomēr, šis termiņš var tikt pagarināts par vienu mēnesi gadījumos, kas attiecas uz tā saukto 
vispārējo sistēmu (Direktīvas 2005/36/EK 51 pants, 2 nodaļa). Šis termiņš tika pieņemts 
pamatojoties uz iepriekšējo Direktīvu. 

                                               
1 Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/51/EEK par otro vispārējo sistēmu profesionālās izglītības un 
mācību atzīšanai, lai papildinātu Direktīvu 89/48/EEK, OV L 209,. 24.07.1992., 25. lpp.
2 Padomes Direktīva 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par 
vismaz trīs gadu profesionālo izglītību, OV L 19,. 24.01.1989., 16.lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255., 30.9.2005., 22.lpp. 



CM\750416LV.doc 3/3 PE415.100v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Direktīva 2005/36/EK izveido tiesisku pamatu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai -  citā 
dalībvalstī iegūta diploma atzīšanai, lai ļautu tā turētājam praktizēt profesijā ar kuru diploms 
dod tiesības nodarboties. Direktīva 2005/36/EK neietver akadēmisku atzīšanu, tas ir citās 
dalībvalstīs iegūtu diplomu, kas atļauj tā turētājam turpināt studijas vai izmantot akadēmiskos 
titulus uzņēmēj dalībvalstī, atzīšanu. Akadēmiskas atzīšanas gadījumā lēmumi par diplomu, 
kurus izsniegušas citu dalībvalstu universitātes, līdzvērtīgumu ir katras dalībvalsts 
kompetencē.

III. Secinājumi
Pamatojoties uz pilsones sniegto informāciju, šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja ar prasību par 
piekļuvi profesijai nav vērsusies pie kompetentās iestādes. Tādējādi, profesionālas atzīšanas 
vietā lūgumraksta iesniedzēja ir ieguvusi viņas universitātes diploma līdzvērtīguma atzīšanu. 
Beļģijā atbildīgā iestāde par fizioterapeita profesiju ir:  

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruxelles
Tel. : +32 2 524 97 66
Fakss : +32 2 524 98 15
E - pasts : caroline.jadot@health.fgov.be  

Kontaktpersona jautājumos, kas saistīti ar šo reglamentēto profesiju ir:

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles 
Tel. : +32.2.238.34.54
Fakss : +32.2.230.59.12
E - pasts : neli@belspo.be  
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