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Temats: Lūgumraksts Nr. 0706/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Vladimir Plachetka, par Vācijas valsts institūciju atteikumu atzīt viņa medicīnas 
izglītību, kas iegūta bijušajā Čehoslovākijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, zinātniskais darbinieks farmācijas uzņēmumā „Pfizer”, ir ieguvis 
medicīnas izglītību bijušajā Čehoslovākijā, kur viņš 15 gadus strādājis arī kā ārsts un kur 
pabeidzis trīs speciālistu mācību kursus pirms pārcelšanās uz Vāciju. Pirms diviem gadiem 
iesniedzējs lūdza Vācijas kompetentās valsts iestādes atzīt viņa medicīnas izglītību. Līdz šim 
viņš saņēmis atteikumu, kura iemesls esot atšķirīgais studiju ilgums. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka Vācijas valsts institūciju nostāja ir pretrunā ar Eiropas Savienības principiem par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kā arī ar Kopienu Tiesas 
lēmumiem vairākās lietās, piemēram, lietā Nr. 31/00 („Conseil National de l'Ordre des 
Architectes” pret Nicholas Dreessen). Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz iesaistīties Eiropas 
Parlamentu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, zinātniskais darbinieks farmācijas uzņēmumā „Pfizer”, ir ieguvis 
medicīnas izglītību bijušajā Čehoslovākijā, kur viņš 15 gadus strādājis arī kā ārsts un kur 
pabeidzis trīs speciālistu mācību kursus pirms pārcelšanās uz Vāciju. Pirms diviem gadiem 
lūgumraksta iesniedzējs lūdza kompetentas Vācijas valsts iestādes atzīt viņa medicīnas 
izglītību. Līdz šim viņš saņēmis atteikumu, kura iemesls esot atšķirīgais studiju ilgums. 
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Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Vācijas valsts institūciju nostāja ir pretrunā ar Eiropas 
Savienības principiem par da rba  ņēmēju brīvu pārvietošanos un tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību, kā arī ar Kopienu Tiesas lēmumiem vairākās lietās, piemēram, lietā 
Nr. 31/00 („Conseil National de l'Ordre des Architectes” pret Nicholas Dreessen).

Pēc ES paplašināšanās netiek automātiski atzīta to jauno dalībvalstu ārstu medicīnas izglītība, 
kuri ir pabeiguši vai sākuši medicīnas studijas pirms viņu dalībvalsts iestāšanās datuma, jo 
viņu apmācības līmenis neatbilst Direktīvas 2005/36/EK1 21. pantā izklāstītajām mācību 
prasībām.

Taču ārsti, kas noteiktu laiku izcelsmes dalībvalstī vai jebkurā citā Eiropas Savienības 
dalībvalstī faktiski un likumīgi ir veikuši attiecīgo profesionālo darbību, var saņemt 
automātisku medicīniskās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz tā sauktajām „iegūtajām 
tiesībām”.

Attiecībā uz kompetentas bijušās Čehoslovākijas varas iestādes izdota medicīnas specialitātes 
diploma atzīšanu saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 23. panta 3. punktu ir noteiktas konkrētas 
iegūtās tiesības migrantiem ar šāda veida diplomiem. Saskaņā ar šo pantu Slovākijas vai 
Čehijas kompetentajām iestādēm ir jāizsniedz sertifikāts, kurā apstiprina, ka attiecīgais 
valstspiederīgais piecos gados pirms sertifikāta izsniegšanas dienas vismaz trīs gadus pēc 
kārtas ir faktiski un likumīgi veicis konkrēto profesionālo darbību.

No Direktīvas 2005/36/EK 23. panta 3. punkta izriet, ka to ārstu profesionālo kvalifikāciju 
apliecinošos dokumentus, kuru apmācība sākta pirms 1993. gada 1. janvāra, var automātiski 
atzīt tikai tad, ja ir izpildīti iegūto tiesību nosacījumi, un nevis pamatojoties uz Čehijas vai 
Slovākijas kompetento iestāžu izsniegto sertifikātu, ar kuru apliecina atbilstību mācību 
prasību minimumam, kā noteikts Direktīvā 2005/36/EK.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs pēdējos 12 gadus ir strādājis farmācijas nozarē, viņš nevar 
pieprasīt iegūto tiesību piemērošanu, kā minēts iepriekš.

Direktīva 2005/36/EK stājās spēkā 2007. gada 20. oktobrī, un tās 10. panta b) punkta izpratnē 
situācijās, ar kādu ir saskāries arī lūgumraksta iesniedzējs, netiek piemērota automātiska 
kvalifikācijas atzīšana, kas ir labvēlīgāk nekā atzīšana, pamatojoties uz EK līgumu. Tas 
nozīmē, ka kompetentas iestādes Vācijā lūgumraksta iesniedzēja izglītību salīdzina ar pašreiz 
piemērojamām Vācijas mācību prasībām. Tikai ievērojamu atšķirību gadījumā uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var noteikt kompensācijas pasākumus.

Turklāt Vācijas iestādēm ir jāievēro trīs mēnešu termiņš, līdz kuram lūgumraksta iesniedzējs 
var iesniegt visus pieprasītos dokumentus.

Attiecībā uz Vācijas iestāžu pieprasīto medicīnas kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu, — to 
drīkst pieprasīt tad, ja to pašu prasa tiem savas valsts pilsoņiem, kuri vēlas uzsākt darbu ārsta 
profesijā. Būtībā uzņēmēja dalībvalsts akceptē kā minētā pietiekamu apliecinājumu tāda 
dokumenta iesniegšanu, kāds tiek prasīts izcelsmes dalībvalstī. Taču, ievērojot to, ka 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, „Oficiālais 
Vēstnesis” L255, 2005. gada 30. septembris, 22. lpp.
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lūgumraksta iesniedzējs jau 12 gadus dzīvo Vācijā, attiecīgās Vācijas iestādes var pieprasīt, 
lai viņš iesniedz dokumentu, kā tas šajā gadījumā ir pieņemts Vācijā.

Ja lūgumraksta iesniedzējs pieņem lēmumu doties atpakaļ uz Čehiju, profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana viņam nav nepieciešama, jo viņam ir Čehoslovākijā izsniegts ārsta 
kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Komisija 2008. gada 17. novembra vēstulē attiecīgajām Vācijas iestādēm pieprasīja sniegt 
papildu informāciju, kas ļautu sīkāk izpētīt lietas apstākļus.

Secinājums

Komisija gaida papildu informāciju no Vācijas iestādēm, lai varētu izdarīt secinājumus.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Attiecīgās Vācijas iestādes 2008. gada 19. decembra atbildē paziņo, ka tās ir veikušas 
lūgumraksta iesniedzēja izglītības un Vācijā apgūstamo mācību prasību salīdzinājumu un ka, 
pamatojoties uz to, pieņemts noraidošs lēmums, kuru nosūtīja lūgumraksta iesniedzējam.

Jāņem vērā, ka lūgumraksta iesniedzējs medicīnisko kvalifikāciju ieguvis Čehoslovākijā 
1971. gadā, kad tā laika mācības neatbilda mācību prasību minimumam, kā noteikts 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 24. pantā, un ka viņa 
profesionālā pieredze gūta pirms 25 gadiem specifiskā lidostas vidē, un tādēļ to nevar uzskatīt 
par atbilstīgu. Tā kā Vācijas iestādes ir salīdzinājušas lūgumraksta iesniedzēja izglītību ar 
mācību prasībām vispārējās medicīnas izglītības iegūšanai Vācijā, tās ir ievērojušas ES tiesību 
aktus. 

Tā kā Komisija informēja lūgumraksta iesniedzēju par Komisijas nodomu iesniegt sūdzību, 
lūgumraksta iesniedzējs iesniedza jaunu informāciju par papildu profesionālo praksi dažādās 
slimnīcu nodaļās. Saskaņā ar iesniegto informāciju radies iespaids, ka attiecīgā profesionālā 
prakse drīzāk saistīta ar mācību programmu internajā (vispārējā) medicīnā, veicot praksi 
vispārējā medicīnā. 

Tā kā Komisijai iesniegtās informācijas dēļ juridiskās analīzes rezultātos grozījumu nebija, 
Komisija 2009. gada 14. maijā nolēma iesniegt sūdzību. 

Secinājums

Iepriekš minēto iemeslu dēļ attiecīgās Vācijas iestādes nav pārkāpušas ES tiesību aktus.


