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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0923/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Álvaro Lahoz 
Tornos, par speciālista ar medicīnas apmācību atzīšanu kā jaunu kategoriju vai 
esošas kategorijas ietvaros Direktīvas 2005/36/EK V pielikumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ievērojis, ka Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu V pielikuma 5.1.3. punktā vēl aizvien nav iekļauta sirds un asinsvadu ķirurģijas 
specialitāte, kuras grādu Spānijā var iegūt piecu gadu studijās, Eiropas kategorijas „Torakālā 
ķirurģija” ietvaros. Taču lūgumraksta iesniedzējs ir pamanījis, ka saistībā ar Itāliju divas 
specialitātes, proti, torakālā ķirurģija un sirds ķirurģija, ir minētas vienā kategorijā. Tādējādi 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tāpat jārīkojas Spānijas gadījumā, saistībā ar kuru pašlaik 
minēta tikai torakālā ķirurģija. Šīs neatbilstība rada lūgumraksta iesniedzējam šķēršļus 
attiecībā uz darbu Francijā, t. i., traucē izmantot viņa tiesības uz brīvu pārvietošanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 2. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Saskaņā ar profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas sistēmu, kas izveidota ar 
Direktīvu 2005/36/EK, uz medicīnas specialitātēm attiecas īpaši noteikumi. Medicīnas 
specialitāšu skaits, ko atzinušas atsevišķas dalībvalstis, ievērojami atšķiras. Šī direktīva 
attiecas uz 54 medicīnas specialitāšu apmācības minimālo prasību saskaņošanu. Torakālā 
ķirurģija ir šo specialitāšu vidū, tomēr patlaban šajā pielikumā nav iekļauta sirds (sirds 
asinsvadu) ķirurģijas specialitāte.
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Dalībvalstis paziņo Komisijai savas valsts speciālistu profesionālās kvalifikācijas 
nosaukumus.  Pēc apmācību programmu atbilstības novērtēšanas saskaņotajam prasību 
minimumam šos nosaukumus iekļauj Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3 punktā. Līdz 
ar to uz šiem nosaukumiem attiecas Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 6. punktā paredzētais 
automātiskas atzīšanas princips tiktāl, ciktāl attiecīgā specialitāte ir atzīta gan mājvietas, gan 
uzņemošajā valstī. 

Direktīvā 2005/36/EK noteikts tikai katras medicīnas specialitātes iegūšanai nepieciešamais 
minimālais apmācību ilgums. Taču šī direktīva nesaskaņo ne katras medicīnas specialitātes 
apmācību saturu, ne attiecīgo pasākumu jomu. Attiecībā uz torakālo ķirurģiju šis minimālais 
apmācību ilgums ir 5 gadi.

Spānijas speciālā programma torakālajā ķirurģijā 'Cirugía torácica' atbilst 
Direktīvā 2005/36/EK noteiktajam minimālā apmācību ilguma kritērijam. 

Ja vien Spānija nepieņem lēmumu grozīt vai papildināt medicīnas specialitātes „torakālā 
ķirurģija” nosaukumu un to paziņo Komisijai, Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 
5.1.3 punktā jāpaliek tur patlaban esošajam nosaukumam. Šāda paziņojuma iniciēšana ir 
dalībvalstu kompetencē.

Bez attiecīgās dalībvalsts paziņojuma valstu medicīnas apmācības kursu specialitāšu 
nosaukumu grozīšana vai papildināšana nav Komisijas kompetencē. 

Oficiālajā Vēstnesī 2013. gada 28. decembrī publicēta un 2014. gada 17. janvārī stājās spēkā 
Direktīva 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmu.

Saskaņā ar grozītās Direktīvas 2005/36/EK 26. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz tādu jaunu medicīnas specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā, kuras ir atzītas vismaz divās piektdaļās dalībvalstu.

Ungārija 2012. gada oktobrī ierosināja iekļaut Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 
5.1.3. punktā sirds ķirurģiju kā jaunu kategoriju. Komisija šo ierosinājumu patlaban izskata un 
ir lūgusi dalībvalstīm sniegt par to atzinumu. Komisija turpinās darbu pie Ungārijas 
priekšlikuma saskaņā ar grozītajā direktīvā paredzētajiem jaunajiem procedūras noteikumiem. 

Tikmēr sirds ķirurģijas specialitāšu ieguvējiem ir tiesības uz kvalifikācijas atzīšanu saskaņā ar 
t. s. vispārējo sistēmu (Direktīvas 2005/36/EK I sadaļa).

Secinājumi

Kas attiecas uz Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā iekļautajiem Spānijas 
medicīnas specialitāšu nosaukumiem, tos var rozīt vai papildināt tikai pēc skaidri izteikta 
Spānijas pieprasījuma.  

Ja vismaz divas piektdaļas dalībvalstu paziņos Komisijai, ka tās reglamentē sirds ķirurģiju kā 
atsevišķu specialitāti, tad Komisija uzsāks procedūru, lai iekļautu šo nosaukumu 
Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā. 

Tikmēr šīs specialitātes ārstiem ir tiesības uz kvalifikācijas atzīšanu saskaņā ar t. s. vispārējo 
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sistēmu.


