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Briselē, 2018. gada 21. jūnijā

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI REGLAMENTĒTO PROFESIJU
UN PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU ATZĪŠANAS JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par “trešo valsti”3.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, visām
personām, kurām nepieciešama profesionālo kvalifikāciju atzīšana, lai piekļūtu
reglamentētai profesijai, tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās,
kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti4
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES noteikumi profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā Apvienotajai Karalistei
vairs nebūs saistoši. Tam ir konkrēti šādas sekas.
1.

ES NOTEIKUMU PAR PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU ATZĪŠANU PIEMĒROŠANA
Profesionāļi, kuri vēlas piekļūt reglamentētai profesijai vai veikt darbību
reglamentētā profesijā dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā viņi ir ieguvuši
kvalifikācijas, var atsaukties uz Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši, no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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Attiecībā uz atzīšanas procedūrām, kuras vēl notiek izstāšanās dienā, Eiropas Savienības un
Apvienotās Karalistes valdības sarunu vedēju kopīgajā ziņojumā par progresu, kas panākts pirmajā
posmā sarunās saskaņā ar LES 50. pantu par Apvienotās Karalistes sakārtotu izstāšanos no Eiropas
Savienības, ir noteikts, ka personām, uz kurām attiecas šis ziņojums, atzīšanas procedūras tiks
pabeigtas
saskaņā
ar
Savienības
tiesību
aktiem
(32.
punkts):
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-unitedkingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdomsorderly-withdrawal-european-union_en..

atzīšanu5, lai viņu kvalifikāciju atzītu attiecīgajā dalībvalstī un lai viņi varētu šajā
valstī strādāt savā profesijā.
Direktīva 2005/36/EK attiecas uz ES pilsoņiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši vienā
vai vairākās ES dalībvalstīs. Ar zināmiem nosacījumiem un ierobežojumiem
Direktīva 2005/36/EK attiecas arī uz ES pilsoņiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši trešās
valstīs6. Savukārt trešo valstu valstspiederīgo profesionālās kvalifikācijas atzīšana
neatkarīgi no tā, kur kvalifikācija iegūta, nav iekļauta Direktīvas 2005/36/EK
darbības jomā7.
Direktīva 2005/36/EK arī paredz mehānismu, kas profesionāļiem, kuri reģistrēti
vienā dalībvalstī, ļauj pārvietoties un sniegt īslaicīgus un gadījuma rakstura
regulētus profesionālos pakalpojumus citā dalībvalstī (Direktīvas 2005/36/EK 5.–9.
pants). Šādu pakalpojumu sniegšanai var būt nepieciešams iesniegt iepriekšēju
deklarāciju, ja to pieprasa uzņēmēja dalībvalsts. Tas var ietvert arī atsevišķu
profesiju kvalifikāciju pārbaudi, taču tikai tad, ja tas nepieciešams, lai izvairītos no
būtiska kaitējuma pakalpojumu saņēmēju veselībai vai drošībai (Direktīvas
2005/36/EK 7. panta 4. punkts).
Citi ES noteikumi var paredzēt profesionālo kvalifikāciju atzīšanu attiecībā uz
konkrētām reglamentētām profesijām, piemēram, Direktīva 2006/43/EK, ar ko
paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas8, vai Direktīva
98/5/EK par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu
dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija9. Šis paziņojums
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo
kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.).
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Direktīvas 2005/36/EK 2. panta 2. punkts, 3. panta 3. punkts un 10. panta g) punkts.
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Tomēr konkrētām trešo valstu valstspiederīgo kategorijām ierobežotas atzīšanas iespējas var piedāvāt
vairākas citas ES direktīvas, piem., Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva
(ES) 2016/801 par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos
pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu
un viesaukles darba nolūkā (OV L 132, 21.5.2016., 21. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.
gada 26. februāra Direktīva 2014/36/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās
nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā (OV L 94, 28.3.2014., 375. lpp.),
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus
starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/95/ES par standartiem, lai
trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus,
par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās
aizsardzības saturu (OV L 337, 20.12.2011., 9. lpp.), Padomes 2009. gada 25. maija Direktīva
2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas
nodarbinātības nolūkos (OV L 155, 18.6.2009., 17. lpp.), Padomes 2005. gada 12. oktobra Direktīva
2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības
nolūkos (OV L 289, 3.11.2005., 15. lpp.), Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīva 2003/109/EK
par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (OV L 16, 23.1.2004.,
44. lpp.).
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar ko paredz gada
pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).
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Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/5/EK par pasākumiem, lai
atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta
kvalifikācija (OV L 77, 14.3.1998., 36. lpp.).
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neattiecas uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar citiem minētajiem
noteikumiem10.
2.

TO

PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU ATZĪŠANA, KAS ATZĪTAS PIRMS IZSTĀŠANĀS
DIENAS

Apvienotās Karalistes izstāšanās neietekmē lēmumus par to Apvienotajā Karalistē
iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kurus, pamatojoties uz Direktīvu
2005/36/EK, kāda ES-27 dalībvalsts pieņēmusi pirms izstāšanās dienas.
3.

PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU ATZĪŠANA PĒC IZSTĀŠANĀS DIENAS
No izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes valstspiederīgie būs trešās valsts
valstspiederīgie, un tādējādi Direktīva 2005/36/EK vairs uz tiem neattiecas. Tas
nozīmē, ka:


Apvienotās Karalistes valstspiederīgo profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ES-27
dalībvalstīs reglamentēs attiecīgās dalībvalsts valsts politika un noteikumi,
neatkarīgi no tā, vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgo kvalifikācijas ir
iegūtas Apvienotajā Karalistē, citā trešā valstī vai ES-27 dalībvalstī.



Īslaicīgus un gadījuma rakstura pakalpojumus, ko Apvienotās Karalistes
valstspiederīgie sniedz ES-27 dalībvalstī, pat ja tie jau likumīgi veic
uzņēmējdarbību kādā no ES-27 dalībvalstīm, reglamentēs attiecīgās dalībvalsts
valsts politika un noteikumi.

ES-27 valstu valstspiederīgo kvalifikācijas, kas iegūtas Apvienotajā Karalistē
(turpmāk “Apvienotās Karalistes profesionālās kvalifikācijas”) pēc izstāšanās
dienas, ES tiesību aktu izpratnē ir trešās valsts kvalifikācijas. Šādas kvalifikācijas
atzīšanai vairs nepiemēro Direktīvā 2005/36/EK noteikto atzīšanas režīmu (gan
attiecībā uz ES pilsoņiem, gan Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem); tā vietā
saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 2. panta 2. punktu atzīšanu reglamentēs katras
ES-27 dalībvalsts valsts politika un noteikumi.
ES-27 valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir Apvienotās Karalistes profesionālā
kvalifikācija, kas iegūta pirms izstāšanās dienas, būtu jāapspriežas ar attiecīgajām
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ES noteikumi par konkrētām profesijām ir norādīti nozaru paziņojumos ieinteresētajām personām,
piemēram, attiecībā uz vilcienu vadītājiem (sk. paziņojumu ieinteresētajām personām par Apvienotās
Karalistes izstāšanos un ES noteikumiem dzelzceļa transporta jomā), aviācijas personālu (piem.,
pilotiem un salona apkalpei) (sk. paziņojumu ieinteresētajām personām par Apvienotās Karalistes
izstāšanos un ES noteikumiem aviācijas drošības jomā), jūrniekiem (sk. paziņojumu ieinteresētajām
personām par Apvienotās Karalistes izstāšanos un ES noteikumiem par jūrnieku minimālo
sagatavotības līmeni un jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu), iekšējo ūdensceļu kuģu vadītājiem
(sk. paziņojumu ieinteresētajām personām par Apvienotās Karalistes izstāšanos un ES noteikumiem
iekšējo ūdensceļu transporta jomā), revidentiem (sk. paziņojumu ieinteresētajām personām par
Apvienotās Karalistes izstāšanos un ES noteikumiem obligāto revīziju jomā) vai personām, kuras veic
autopārvadājumus (sk. paziņojums ieinteresētajām personām par Apvienotās Karalistes izstāšanos un
ES noteikumiem autotransporta jomā; sk. arī paziņojumu ieinteresētajām personām par Apvienotās
Karalistes izstāšanos un ES noteikumiem par atļaujām un sertifikātiem dzīvu dzīvnieku pārvadātājiem,
autovadītājiem un pavadoņiem). Visi paziņojumi ieinteresētajām personām ir pieejami šeit:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.
3

valsts iestādēm, lai novērtētu, vai ir lietderīgi pirms izstāšanās dienas panākt šo
Apvienotās Karalistes profesionālo kvalifikāciju atzīšanu kādā ES-27 dalībvalstī.

Vispārīga informācija par atzīšanas jautājumiem ir sniegta Komisijas tīmekļa vietnē par
profesionāļu
brīvu
pārvietošanos
(https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en).
Nepieciešamības gadījumā attiecīgās vietnes tiks atjauninātas ar papildu informāciju.

Eiropas Komisija
Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts
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