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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0611/2008, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Paul 
Vergeiner, par Austrijas ārstu problēmām iegūt ārsta-speciālista izglītību citā 
dalībvalstī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Austrijā medicīnas pamatizglītības diplomu piešķir pēc 
izglītības iegūšanas ārsta vai ģimenes ārsta specialitātē, tāpēc Austrijas valsts iestādes 
nepiešķir ārsta diplomu personām, kuras nav pabeigušas medicīnas pamatstudijas Austrijā. 
Tas nozīmē, ka ārsta kvalifikāciju ieguvušie, kuri vēlas iegūt speciālista kvalifikāciju citā
dalībvalstī un kuriem tāpēc jāreģistrējas kā praktizējošiem ārstiem, lai iegūtu ārsta prakses 
atļauju, var saņemt noraidījumu, ja nevar uzrādīt dokumentu par iegūto medicīnisko 
kvalifikāciju saskaņā ar Direktīvu 93/16/EEK par ārstu brīvas pārvietošanās veicināšanu un 
viņu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu. 
Iesniedzējs, kurš ieguvis sporta ārsta kvalifikāciju Nīderlandē, iebilst, ka viņa iespējas 
darboties kā speciālistam šajā jomā ir ierobežotas gan Austrijā, gan arī trešajā dalībvalstī. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu pārbaudīt, vai Austrijas rīcība atbilst 
Direktīvas 93/16/EEK noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.
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I. Lūgumraksts

Pēc medicīniskās pamatizglītības kvalifikācijas iegūšanas Austrijā lūgumraksta iesniedzējs 
uzsāka izglītību sporta medicīnas specialitātē Nīderlandē. Tagad viņš vēlas atgriezties uz dzīvi 
Austrijā. Vīrietis pauž, ka Austrijas Ārstu kamera apgalvojusi, ka viņam nav tiesību uz 
migrāciju. Lūgumraksta iesniedzējs arī atsaucas uz Lūgumrakstu Nr. 230/2006.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Direktīva 2005/36/EK1 izveido to medicīnas specialitāšu automātiskas atzīšanas sistēmu, 
kuras ir iekļautas šīs direktīvas V pielikuma 5.1.3 pantā. Automātiska atzīšana nosaka, ka 
attiecīgajam profesionālim nedrīkst uzspiest nekādus kompensācijas pasākumus, kā zināšanu 
pārbaudi vai adaptācijas periodu.

Gadījumā, ja specialitāte (piemēram, sporta medicīna) nav iekļauta iepriekš minētajā 
pielikumā, tiks piemērota vispārējā atzīšanas sistēma. Protams, ir nepieciešams, lai tāda pati 
profesija būtu dalībvalstī, kurā profesionālis vēlas veikt darbību attiecīgajā specialitātē. Katras 
dalībvalsts kompetencē ir noteikt un organizēt dažādas medicīnas specialitātes. Tāpēc noteiktā 
medicīnas specialitāte ne vienmēr pastāvēs visās dalībvalstīs.

Lūgumraksts Nr. 230/2006, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz citu 
problēmu, proti, uz Austrijas pieeju, pamata medicīnas grāda piešķiršanu saistot ar Austrijas 
speciālista kvalifikāciju vai vispārējās prakses ārsta kvalifikāciju, kas kavē Austrijas 
medicīnas absolventu brīvu pārvietošanos. Tas, protams, ir pretrunā Direktīvas 
Nr. 93/16/EEK būtībai2, kuras galvenais mērķis ir ārstu brīvas pārvietošanās veicināšana 
Eiropas Savienībā. Kā minēts atbildē uz šo lūgumrakstu, Komisija ir sazinājusies ar Austrijas 
varas iestādēm un tām pieprasījusi risināt šo jautājumu. Jautājuma risināšanas laikā, Komisija 
ir arī lūgusi Austrijas varas iestādēm atzīt medicīnas speciālistu un vispārējās prakses ārstu 
profesionālās kvalifikācijas, kuras Austrijas medicīnas studenti ir ieguvuši citās dalībvalstīs, 
jo citāda pieeja būtu pretrunā Direktīvas 93/16/EEK un Direktīvas 2005/36/EK būtībai.

Šajā gadījumā attiecīgais jautājums pēc rakstura ir atšķirīgs. Tā kā sporta medicīnas 
specialitāte Austrijā kā specialitāte nepastāv, Austrijas varas iestādes nevar atzīt lūgumraksta 
iesniedzēja Nīderlandē iegūto speciālista kvalifikāciju.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 

OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

2 1993. gada 5. aprīļa Padomes Direktīva 93/16/EEK par ārstu brīvas pārvietošanās veicināšanu un viņu diplomu, 
sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, OV L 165, 7.7.1993., 1.–
24. lpp. Direktīva 93/16/EEK ir konsolidēta ar citām direktīvām Direktīvā 2005/36/EK.
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III. Secinājumi

Tā kā atbilstoša sporta medicīnas kvalifikācija Austrijā nepastāv, šķiet, ka Austrijas varas 
iestādes nav pārkāpušas ES tiesību aktus, neatzīstot Nīderlandes sporta medicīnas speciālista 
kvalifikāciju.


