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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0230/2006, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Michael Reichart, 
par medicīniskās izglītības atzīšanu, ko pamato kvalifikācijas no divām vai vairākām ES
vai EEZ valstīm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Direktīva 93/16/EEK nodrošina obligātu savstarpējo medicīniskās kvalifikācijas atzīšanu
attiecībā uz vispārējām un specializētajām medicīnas studijām vienā valstī. Taču lūgumraksta 
iesniedzējs, kas studējis medicīnu Austrijā, pirms tika oficiāli reģistrēts kā ārsts Zviedrijā, 
tagad vēlas uzsākt specializēta ārsta mācības Zviedrijā vai Norvēģijā. Tā kā Austrijā viņa 
medicīniskā kvalifikācija netiek atzīta, viņš tur nevar praktizēt. Viņš cenšas pierādīt, ka
Austrijas iestādes neizturas pret viņu tik labvēlīgi kā pret ārvalstu pilsoņiem, kas ir 
kvalificējušies un reģistrējušies citā valstī un kuriem ir atļauts praktizēt Austrijā. Viņš cenšas 
pierādīt, ka tādējādi tiek pārkāpts princips par pārvietošanās brīvību un vienādu attieksmi ES. 
Viņš arī paredz savstarpēju atzīšanu ārstiem ar kvalifikāciju no divām vai vairākām ES/EEZ
valstīm.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 17. jūlijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī

I. Komisijas komentāri lūgumraksta iesniedzēja argumentiem
Eiropas Komisija apzinās Austrijas situāciju, kurā medicīnas pamatizglītības diploms tiek 
izsniegts tikai specializēta ārsta mācību (vai ģimenes ārsta mācību) beigās. 

Direktīva 93/16/EEK kā tāda neuzliek pienākumu dalībvalstīm izsniegt diplomu par 
pamatizglītību medicīnā tūlīt pēc 6 gadu medicīnas pamatkursa beigšanas. Tomēr, ja 
dalībvalsts nolemj tikai piešķirt grādu par pamatizglītību medicīnā kādu laiku pēc 6 gadu 
studijām, tā var to darīt, ciktāl tas nekavē Austrijas ārstu brīvu pārvietošanos Eiropas 
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Savienībā. 

Tas nozīmē, ka Austrijas iestādēm jāizsniedz diploms par pamatizglītību medicīnā Austrijas
medicīnas augstskolas beidzējam, kurš iesniedz argumentētu pieprasījumu, piemēram, 
vēloties veikt medicīniskās darbības citā dalībvalstī. Nav atšķirības, vai tas ir specializētu 
ārstu mācību vai vispārējās medicīnas prakses mācību ietvaros, vai lai veiktu medicīniskās 
darbības, kuras neveic ne specializēti ārsti, kuriem ir Eiropas specializēta ārsta grāds, ne 
ģimenes ārsti. 

Direktīvas 93/16/EEK A pielikumā – kas paredzēts tam, lai ietvertu atbilstošos profesionālās 
kvalifikācijas titulus medicīnas pamatdisciplīnās visām dalībvalstīm – Austrijai doti divi tituli
(proti, profesionālā kvalifikācija medicīnas pamatdisciplīnās UN specializēta ārsta vai 
ģimenes ārsta profesionālā kvalifikācija). Tātad Austrijas iestādes nepiešķirs profesionālo 
kvalifikāciju medicīnas pamatdisciplīnās personai, kas Austrijā beigusi tikai pamatstudijas 
medicīnā.

Tas tiešām nopietni ietekmē Austrijas medicīnas augstskolu beidzējus vairāku iemeslu dēļ. 

Augstskolu beidzēji var gribēt iegūt specializēta ārsta izglītību citā dalībvalstī. Lielajā 
vairākumā dalībvalstu viņiem vajag reģistrēties kā ārstiem, lai saņemtu atļauju nodarboties ar 
medicīnu. To dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās vajadzīga reģistrēšanās kā ārstam, var 
atteikt reģistrāciju, pamatojoties uz to, ka attiecīgā persona nevar uzrādīt grādu par 
pamatizglītību medicīnā, kā minēts Direktīvas 93/16/EEK A pielikumā, vai tās var nodrošināt 
tikai cita veida reģistrāciju, kas ir ierobežota laikā un ģeogrāfiski. 
Citi augstskolu beidzēji var arī vēlēties citā dalībvalstī veikt specifiskas medicīniskas 
darbības, kuras neveic ne medicīnas specializētie ārsti, ne ģimenes ārsts, bet kurām tomēr ir 
vajadzīgs, lai viņi reģistrētos kā ārsti, lai būtu atļauts veikt šīs medicīniskās darbības.

Augstskolu beidzējiem, kas ieguvuši specializēta ārsta vai ģimenes ārsta kvalifikāciju citā 
dalībvalstī un kas pēc tam pārceļas uz otru dalībvalsti, grādu par pamatizglītību medicīnā šajā 
otrajā dalībvalstī nevar atzīt automātiski.

II. Secinājums

Redzams, ka Austrijas pieeja grāda piešķiršanā par pamatizglītību medicīnā kavē Austrijas 
medicīnas augstskolu beidzēju brīvu pārvietošanos, kas, protams, ir pretrunā ar 
Direktīvas 93/16/EEK garu, direktīvas svarīgākais mērķis ir atvieglot ārstu brīvu 
pārvietošanos Eiropas Savienībā. 

Komisija 2006. gada 3. oktobrī sazinājās ar Austrijas iestādēm un pieprasīja atrisināt 
jautājumu, pielāgojot pastāvošos noteikumus.

Komisija lūdza arī, lai, kamēr jautājums nav atrisināts, Austrijas iestādes atzītu medicīnas 
specializēta ārsta un ģimenes ārsta profesionālo kvalifikāciju, ko Austrijas medicīnas 
augstskolu beidzēji ieguvuši citā dalībvalstī, jo jebkura cita pieeja būtu pretrunā ar 
Direktīvas 93/16/EEK garu. 
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Komisija turpinās informēt komiteju par turpmāko attīstību.


