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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0166/2005, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Vasilios 
Hristoforidis PEIPP (Grieķijas Ātrās medicīniskās palīdzības ārstu asociācija) 
vārdā, par Grieķijas varas iestāžu nespēju ieviest Direktīvas 93/16/EEK 
nosacījumus, kuras mērķis ir veicināt ārstu brīvu pārvietošanos, kā arī ārstu 
sertifikātu un citu oficiālu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu abpusēju atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir PEIPP (Grieķijas Ātrās medicīniskās palīdzības ārstu 
asociācija) priekšsēdētājs, uzskata, ka Grieķijas varas iestādes ir pārkāpušas 
Direktīvas 93/16/EEK nosacījumus, kuras mērķis ir veicināt ārstu brīvu pārvietošanos, kā arī 
ārstu sertifikātu un citu oficiālu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu abpusēju atzīšanu, jo 
īpaši šīs direktīvas 36. panta 4. apakšpunktu, kā arī prezidenta dekrēta nosacījumus, kuri 
nosaka šīs direktīvas īstenošanu atbilstoši Grieķijā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs tāpēc aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt ES tiesību aktu 
ievērošanu Grieķijā un cietušo ārstu pieņemšanu atpakaļ darbā

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 4. jūlijā. Komisijai prasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 24. maijā.

Komisija ir labi informēta par šo situāciju, un 2005. gada 13. jūlijā Grieķijas Republikai tika 
nosūtīts oficiāls paziņojums, kurā Komisija pauda viedokli, ka Grieķija, kurā nav ieviesta 
ģimenes ārstu mācību programma, tādā veidā nav izpildījusi savas saistības, kas noteiktas 
Direktīvas 93/16/EEK 30.–36. pantā.
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Grieķijas varas iestādes 2005. gada 19. septembrī informēja Komisiju, ka tiks veikti 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Grieķijā spēkā esošo noteikumu atbilstību 
Direktīvas 93/16/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/19/EEK, 30., 31. un 36. pantam, kuros
noteikts, ka valsts vispārējā sociālā nodrošinājuma sistēmā par ģimenes ārstu drīkst strādāt 
persona, kas ir apguvusi īpašu, trīs gadus ilgu mācību kursu, vai persona, kurai ir piešķirts 
sertifikāts, kas apliecina iegūtās tiesības.

Komisija uzmanīgi vēros notikumu attīstību Grieķijā.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī.

Komisija 2005. gada 13. jūlijā nosūtīja Grieķijas Republikai oficiālu paziņojumu, kurā 
Komisija konstatē, ka Grieķijā nav ieviesta ģimenes ārstu mācību programma un tādējādi 
Grieķija nav izpildījusi savas saistības, kas noteiktas Direktīvas 93/16/EEK 30.–36. pantā.

Tā kā Grieķijas varas iestādes nav nosūtījušas jauno tiesību aktu precīzu pieņemšanas grafiku, 
kuru mērķis ir nodrošināt Direktīvas 93/16/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/19/EEK, 30., 
31. un 36. panta ieviešanu attiecībā uz ģimenes ārstu mācībām, un Grieķijas varas iestādes 
nav sniegušas atbildi uz jautājumu par to, kādi pasākumi tiks veikti, lai anulētu 27 ģimenes
ārstu diplomus, kuri izsniegti personām, kas nav apguvušas īpašu mācību kursu ģimenes 
ārstiem, 2006. gada 4. jūlijā Komisija nosūtīja Grieķijas varas iestādēm pamatotu atzinumu.

Grieķijas varas iestādes 2006. gada 19. septembrī informēja Komisiju, ka līdz gada beigām 
tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Grieķijā spēkā esošo noteikumu atbilstību 
Direktīvas 93/16/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/19/EEK, 30., 31. un 36. pantam, tādējādi 
nodrošinot, ka valsts vispārējā sociālā nodrošinājuma sistēmā par ģimenes ārstu drīkst strādāt 
persona, kas apguvusi īpašu, 3 gadus ilgu mācību kursu, vai persona, kurai ir piešķirts 
sertifikāts, kas apliecina iegūtās tiesības.

Komisija turpinās uzmanīgi vērot notikumu attīstību Grieķijā.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā.

Pēc pēdējās papildu informācijas saņemšanas Komisija 2007. gada 27. jūnijā pieņēma 
lēmumu par pārkāpuma nodošanu izskatīšanai Tiesā1. 

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī.

Eiropas Kopienu Tiesa 2008. gada 2. oktobrī pasludināja spriedumu, kurā bija teikts, ka, 
pieņemot un saglabājot tādus noteikumus kā lēmuma Nr. 3209/2003 29. panta d.1) un d.2) 
punktā minētos, Grieķija neizpildīja savas saistības atbilstoši Direktīvas 93/16/EEK, kas 
grozīta ar Direktīvu 2001/19/EEK, 30., 31. un 36. pantam. Spriedums nosaka, ka valsts 
vispārējā sociālā nodrošinājuma sistēmā par ģimenes ārstu drīkst strādāt persona, kas ir 
apguvusi īpašu, 3 gadus ilgu mācību kursu, vai persona, kurai ir piešķirts sertifikāts, kas 
apliecina iegūtās tiesības.

                                               
1 Lieta Nr. 2004/4398
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2008. gada 4. novembrī Komisija nosūtīja Grieķijas varas iestādēm vēstuli, kurā pieprasīja 
sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību Tiesas spriedumam.
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