
CM\1022459LV.doc PE530.014v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.2.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0686/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Lothar 
Brunke, par savu reģistrēto praktizējošā ārsta darbību Šveicē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir 62 gadus vecs Vācijas valstspiederīgais, un kopš 1995. gada viņš 
Vācijā ir strādājis kā praktizējošs ārsts. Viņš 2011. gadā iesniedza pieteikumu par ārsta 
prakses izveidi Šveicē. Lūgumraksta iesniedzēja pieteikums tika noraidīts, jo, lai gan viņš ir 
kvalificēts, lai praktizētu par ārstu, viņš nav pabeidzis mācības, lai iegūtu speciālista 
kvalifikāciju (Facharztausbildung). Tā Šveicē ir obligāta prasība, lai saņemtu atļauju prakses 
izveidei un licenci praktizēšanai. Pēc tam viņš pieprasīja piemērot viņam tādu pašu pieeju, 
kādu piemēro viņa vecuma Šveices ārstiem, kuriem būtu jāapgūst papildu mācības, strādājot 
par „praktischer Arzt” („praktizējošu ārstu”). Arī šī prasība tika noraidīta, tādējādi vienīgais 
veids, kā viņš varētu izveidot ārsta praksi Šveicē, būtu speciālista mācību apgūšana pilnībā, 
kas ilgst trīs līdz piecus gadus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, ņemot vērā viņa vecumu 
un medicīnā gūto pieredzi, tā ir nesamērīga prasība. Viņš vērsās ar šo problēmu tiesā, 
atsaucoties uz savām tiesībām veikt uzņēmējdarbību, bet tiesa šo argumentu nekomentēja. 
Viņš uzskata, ka Šveices iestāžu lēmums ir pretrunā Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai, 
kurā ir norādīts, ka Līgumā paredzēto pamatbrīvību ierobežojumiem valsts līmenī jābūt 
nediskriminējošiem, pamatotiem ar vispārējām interesēm, piemērotiem to mērķa sasniegšanai 
un ka tiem jāparedz tikai tādi pasākumi, kas vajadzīgi šā mērķa īstenošanai. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Šveices iestādes nav ņēmušas vērā Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kas tiek īstenota Šveicē, un Direktīvu 5/362/EEK par ārstu 
diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp 
par pasākumiem, kas ļautu efektīvi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību, kā arī veicina 
pakalpojumu sniegšanas brīvību. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pret viņu ir vērsta 
diskriminācija, jo viņam ir piemērotas stingrākas prasības nekā viņa vecuma Šveices ārstiem. 
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Viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. decembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Šveices iestāžu un tiesu lēmumi, noraidot lūgumraksta 
iesniedzēja pieteikumus atzīt viņu par praktizējošu ārstu un/vai atļaut viņam izveidot ārsta 
praksi Šveicē, ir pretrunā Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai. Šajā saistībā lūgumraksta 
iesniedzējs ir arī aicinājis Šveices tiesas atsaukties uz Eiropas Savienības Tiesu.

Taču saskaņā ar LESD 251. pantu un tam sekojošiem pantiem Eiropas Savienības Tiesas 
kompetencē ir (tikai) izskatīt un izlemt lietas, kurām ir tieša ietekme uz Eiropas Savienību. 
Saskaņā ar LESD 267. pantu Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus 
nolēmumus (cita starpā) par Eiropas Savienības iestāžu tiesību aktu spēkā esamību un 
interpretāciju. Ja šādu jautājumu ierosina kādas (ES) dalībvalsts tiesā, šī tiesa var lūgt, lai 
Eiropas Savienības Tiesa sniedz nolēmumu par šo jautājumu.

Tā kā Šveice nav ES dalībvalsts, Šveices tiesām nav tiesību atsaukties uz Eiropas Savienības 
Tiesu. Tādējādi saskaņā ar 11. panta 3. punktu Nolīgumā par personu brīvu pārvietošanos 
(FMPA)1, kas pēdējo reizi grozīts ar Eiropas Savienības un Šveices Apvienotās komitejas 
2011. gada 30. septembra Lēmumu Nr. 2/20112, ar ko aizstāj III pielikumu (Profesionālo 
kvalifikāciju savstarpējā atzīšana), personām, uz kurām attiecas šis nolīgums, ir iespēja 
iesniegt apelācijas sūdzību kompetentajai valsts tiesu iestādei cita starpā par lēmumiem, kas 
attiecas uz pārsūdzībām. Turklāt saskaņā ar FMPA 16. panta 2. punktu un, ciktāl šā nolīguma 
piemērošana ietver ES tiesību jēdzienus, ņem vērā Eiropas Savienības Tiesas attiecīgos 
nolēmumus, kas stājušies spēkā līdz minētā nolīguma parakstīšanai. Nolēmumus, kas stājušies 
spēkā pēc nolīguma parakstīšanas dienas, dara zināmus Šveices pusei (FMPA izveidotās 
Apvienotās komitejas sanāksmēs).

Tādējādi ar FMPA piemērošanu saistīto nolēmumu pārskatīšana Šveicē ir Šveices tiesu un 
Šveices Federālās tiesas (Bundesgericht) pēdējās instances kompetencē. Šajā lietā 
lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par minētās tiesas 2013. gada 1. februāra spriedumu (lietā 2C-
668/2012), ar ko viņa prasības tiek noraidītas pēdējā instancē.

Atšķirībā no lūgumraksta iesniedzēja nostājas var secināt, ka šis Šveices Augstākās tiesas 
nolēmums nav pretrunā divpusējam nolīgumam. Jo īpaši nav pierādījumu par diskrimināciju 
valstspiederības dēļ.

Saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu3 V pielikuma 
5.1.4. punktu, uz ko norādīta atsauce FMPA (pārskatītajā) III pielikumā, Šveicei ir tiesības 
pieprasīt (atsauces datums ir 2002. gada 1. jūnijs) vispārējās prakses ārsta diplomu. Šajā 
gadījumā Šveices iestādes varēja pieprasīt Eiropas Savienības izcelsmes pieteikuma 

                                               
1 OV L 114, 30.4.2002., 6. lpp.
2 OV L 277, 22.10.2011., 20. lpp.
3 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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iesniedzējam kvalifikācijas, kādas tās pieprasa Šveices valstspiederīgajiem. Taču izrādījās, ka 
lūgumraksta iesniedzējs (Vācijā) nav ieguvis līdzvērtīgu kvalifikāciju (proti, „Facharzt für 
Allgemeinmedizin”).

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Šveices iestādes neņēma vērā nedz viņa praktisko 
profesionālo pieredzi, kas iegūta Vācijā, nedz arī viņa vecumu (62 gadi). Bet gan iestādes 
pieprasīja apgūt papildu mācības vairāku gadu garumā, lai iegūtu Šveices kvalifikāciju 
„Weiterbildungstitel”. Arī šajā saistībā lūgumraksta iesniedzējs pieprasīja īstenot iegūtās 
tiesības.

Direktīvas 2005/36/EK 30. panta 1. punkts (norādīta atsauce FMPA III pielikumā) patiešām 
paredz (ievērojot konkrētus papildu noteikumus) vispārējās prakses ārstiem īpašas iegūtās 
tiesības bez V pielikuma 5.1.4. punktā minētā kvalifikāciju apliecinošā dokumenta. Taču 
saskaņā ar direktīvas 30. panta 2. punktu, lai īstenotu šādas tiesības veikt vispārējās prakses 
ārsta darbību valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros, jāiegūst sertifikāts, kurā 
apstiprinātas attiecīgās personas tiesības veikt šādu darbību. Kā norādījusi Šveices tiesa, 
lūgumraksta iesniedzējs nebija iesniedzis pierādījumus par šādu sertifikātu.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs pieprasīja piemērot pārejas noteikumus, ko iepriekš Šveicē 
piemēroja ārstiem, kuriem bija tikai diplomi par medicīnas pamatizglītības iegūšanu. Taču 
šādi noteikumi sen vairs nav spēkā. Tā kā minētos noteikumus Šveices valstspiederīgajiem 
vairs nepiemēro, arī apgalvojums par iespējamu diskrimināciju nav pamatots.

Nobeigumā būtu jānorāda, ka jautājums par ārsta prakses izveidi nav noteikts Direktīvas 
2005/36/EK un tādējādi arī divpusējā nolīguma ar Šveici III pielikuma piemērošanas jomā.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apstākļus un pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija 
nevar palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam panākt, lai viņš tiktu atzīts par medicīnas speciālistu 
un lai viņam atļautu izveidot ārsta praksi Šveicē.


