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Temats: Lūgumraksts Nr. 0346/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wolfgang 
Priwitzer, par viņa šaura diapazona ierīču lietošanas sertifikāta atzīšanu radio 
sakaru nodrošināšanai uz jahtas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ieguvis šaura diapazona ierīču lietošanas sertifikātu (radio) pārraides 
iekārtai uz jahtas. Lai iegūtu sertifikātu, viņš apmeklējis kursus un nokārtojis eksāmenu, 
saņemot atzinīgu vērtējumu. Sertifikātu izsniegusi Lielbritānijas Karaliskā burāšanas 
asociācija (Royal Yachting Association), bet to nav atzinusi Vācijas Burāšanas asociācija 
(Yachtverband). Pēc lūgumraksta iesniedzēja pievienotajiem dokumentiem saprotams, ka 
kompetentā Vācijas ministrija iesākumā sertifikātu atzinusi, bet vēlāk savu lēmumu 
pārskatījusi. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas varas institūciju attieksme ir 
pretrunā ar diplomu savstarpējās atzīšanas principu Eiropā un lūdz Eiropas Parlamenta 
palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir apguvis Segelschule Schneider (mācību iestāde, kas acīmredzot 
atrodas Vācijā) rīkoto kursu radio pārraides iekārtu lietošanai, lai brīvajā laikā varētu kuģot ar 
jahtu. Šaura diapazona ierīču lietošanas sertifikātu izsniedza Karaliskā burāšanas asociācija 
(Royal Yachting Association, kas atrodas Apvienotajā Karalistē) pēc Segelschule Schneider
rīkota eksāmena nokārtošanas. Tomēr šķiet, ka Vācijas varas institūcijas jau ilgāk par gadu 
vairs neatzīst šo Vācijā izsniegto šaura diapazona ierīču lietošanas sertifikātu, ko saņēmuši 
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Vācijas pilsoņi vai ārvalstu pilsoņi, kuri uzturas Vācijā.

Par minēto lūgumrakstu izteikti šādi komentāri:

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana noteikta Direktīvā 2005/36/EK1. Tomēr šī direktīva 
attiecas tikai uz noteiktām profesijām. Minētajā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs ir ieguvis 
dokumentu un lūdz tā atzīšanu izklaides nolūkā, tādējādi uz viņu neattiecas profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas noteikumi.

Komisija tomēr uzskata, ka būtu nepieciešams noskaidrot un izanalizēt iemeslus, kādēļ 
Vācijas varas institūcijas atteikušās atzīt šo šaura diapazona ierīču lietošanas sertifikātu. 
Patiesībā šo Vācijas varas institūciju pozīciju varētu analizēt kā atteikumu atzīt dokumentus, 
kas izsniegti franšīzes līgumu ietvaros. Franšīzes līgums ir līgums, kas noslēgts starp 
izglītības iestādi dalībvalstī A un izglītības iestādi dalībvalstī B. Līgums paredz, ka pēc 
mācībām izglītības iestādē dalībvalstī B un eksāmenu, kas ir saskaņā ar noteikumiem 
dalībvalstī A, sekmīgas nokārtošanas, studentam izsniedz diplomu izglītības iestāde, kas 
atrodas dalībvalstī A.

2003. gada 13. novembra prejudiciālā nolēmumā Neri2 lietā Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nospriedusi, ka:

„EK līguma 43. pants ir pret tādu administratīvo praksi […], saskaņā ar kuru otrā 
līmeņa augstākās izglītības diplomi, ko izsniegusi viena dalībvalsts, nevar tikt atzīti 
citā dalībvalstī, jo šiem diplomiem nepieciešamās izglītības sagatavošanas kursus 
pēdējā dalībvalstī saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta starp šīm iestādēm, piedāvā 
citā izglītības iestādē.”

Komisija uzskata, ka šo Tiesas pamatojumu varētu piemērot arī minētajā gadījumā, kad 
Vācijā nepieciešamos kursus piedāvā cita izglītības iestāde nevis tā izglītības iestāde, kas 
atrodas Apvienotajā Karalistē un kas izsniegusi diplomu.

Precīzāk, Neri lietā Tiesa uzskatīja, ka šādas izglītības neatzīšana var nopietni kavēt izglītības 
iestādes ekonomisko darbību citā dalībvalstī (skat. 43. punktu).

Secinājumi
Iepazīstoties ar apstākļiem, Komisija uzskata, ka Karaliskās burāšanas asociācijas Vācijā 
izsniegtos šaura diapazona ierīču lietošanas sertifikātus principā būtu jāatzīst. Tomēr 
Komisijas rīcībā vēl nav visa nepieciešamā informācija viedokļa izteikšanai, un tā sazināsies 
ar Vācijas varas institūcijām, lai noskaidrotu Karaliskās burāšanas asociācijas Vācijā izsniegto 
šaura diapazona ierīču lietošanas sertifikātu neatzīšanas iemeslus.

                                               
1 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.).
2 EKT 2003. gada 13. novembra spriedums lietā C-153/02 Neri, Rec (2003), I-13555. lpp.
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