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Lūgumrakstu komiteja

17.12.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0230/2006, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Michael 
Reichart, par medicīniskās izglītības atzīšanu, ko pamato kvalifikācijas no divām 
vai vairākām ES vai EEZ valstīm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Direktīva 93/16/EEK nodrošina obligātu savstarpējo medicīniskās kvalifikācijas atzīšanu 
attiecībā uz vispārējām un specializētajām medicīnas studijām vienā valstī. Taču lūgumraksta 
iesniedzējs, kas studējis medicīnu Austrijā, pirms tika oficiāli reģistrēts kā ārsts Zviedrijā, 
tagad vēlas uzsākt specializēta ārsta mācības Zviedrijā vai Norvēģijā. Tā kā Austrijā viņa 
medicīniskā kvalifikācija netiek atzīta, viņš tur nevar praktizēt. Viņš cenšas pierādīt, ka 
Austrijas iestādes neizturas pret viņu tik labvēlīgi kā pret ārvalstu pilsoņiem, kas ir 
kvalificējušies un reģistrējušies citā valstī un kuriem ir atļauts praktizēt Austrijā. Viņš cenšas 
pierādīt, ka tādējādi tiek pārkāpts princips par pārvietošanās brīvību un vienādu attieksmi ES. 
Viņš arī vēlētos panākt savstarpēju atzīšanu attiecībā uz ārstiem, kuri ieguvuši attiecīgu 
kvalifikāciju divās vai vairākās ES/EEZ valstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 17. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„I. Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem

Eiropas Komisija ir informēta par stāvokli Austrijā, kurā medicīnas pamatizglītības diploms 
tiek izsniegts tikai pēc specializēta ārsta (vai plaša profila ārsta) apmācības. 
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Direktīva 93/16/EEK neprasa dalībvalstīm izsniegt diplomu par pamatizglītību medicīnā tūlīt 
pēc 6 gadu medicīnas pamatkursa beigšanas. Tomēr, ja dalībvalsts nolemj nepiešķirt grādu 
par pamatizglītību medicīnā tūlīt pēc 6 gadu studijām, tā var to darīt tikai tad, ja tas nekavē 
Austrijas ārstu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. 

Tas nozīmē, ka Austrijas iestādēm jāizsniedz diploms par pamatizglītību medicīnā Austrijas 
medicīnas augstskolas beidzējam, kurš iesniedz argumentētu pieprasījumu, piemēram, ja 
pieprasītājs vēlas strādāt medicīnas jomā citā dalībvalstī. Nav atšķirības, vai tas attiektos uz 
specializētu ārstu apmācību vai plaša profila ārsta apmācību, vai arī lai tiktu veiktas tādas 
medicīniskās darbības, kuras neveic citi speciālisti, kuriem ir Eiropas specializēta ārsta grāds 
vai arī plaša profila ārsti. 

Direktīvas 93/16/EEK A pielikumā (kurā apkopoti atbilstošie profesionālās kvalifikācijas 
nosaukumi medicīnas pamatdisciplīnās visās dalībvalstīs) attiecībā uz Austriju minēti divi 
nosaukumi (proti, profesionālā kvalifikācija medicīnas pamatdisciplīnās UN specializēta ārsta 
vai plaša profila ārsta profesionālā kvalifikācija). Tātad Austrijas iestādes nepiešķirs 
profesionālo kvalifikāciju medicīnas pamatdisciplīnās personai, kas Austrijā beigusi tikai 
pamatstudijas medicīnā.

Tas tiešām nopietni ietekmē Austrijas medicīnas augstskolu beidzējus vairāku iemeslu dēļ.

Augstskolu beidzēji var vēlēties iegūt specializēta ārsta izglītību citā dalībvalstī. Lielajā 
vairākumā dalībvalstu viņiem jāreģistrējas kā ārstiem, lai saņemtu atļauju nodarboties ar 
medicīnu. To dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās vajadzīga reģistrēšanās kā ārstam, var 
atteikt reģistrāciju, pamatojoties uz to, ka attiecīgā persona nevar uzrādīt grādu par 
pamatizglītību medicīnā, kā minēts Direktīvas 93/16/EEK A pielikumā, vai tās var nodrošināt 
tikai cita veida reģistrāciju, kas ir ierobežota laikā un ģeogrāfiski.

Citi augstskolu beidzēji var arī vēlēties citā dalībvalstī veikt specifiskas medicīniskas 
darbības, kuras neveic ne medicīnas specializētie ārsti, ne plaša profila ārsti, bet kurām tomēr 
ir vajadzīgs, lai viņi reģistrētos kā ārsti, jo tikai tad atļauts veikt šīs medicīniskās darbības.

Augstskolu beidzējiem, kas ieguvuši specializēta ārsta vai plaša profila ārsta kvalifikāciju citā 
dalībvalstī un kas pēc tam pārceļas uz otru dalībvalsti, grādu par pamatizglītību medicīnā šajā 
otrajā dalībvalstī nevar atzīt automātiski.

II. Secinājums

Redzams, ka Austrijas pieeja grāda piešķiršanā par pamatizglītību medicīnā kavē Austrijas 
medicīnas augstskolu beidzēju brīvu pārvietošanos, kas, protams, ir pretrunā ar 
Direktīvas 93/16/EEK garu, jo direktīvas svarīgākais mērķis ir atvieglot ārstu brīvu 
pārvietošanos ES.

Komisija 2006. gada 3. oktobrī sazinājās ar Austrijas iestādēm un pieprasīja atrisināt 
jautājumu, pielāgojot pastāvošos noteikumus.

Komisija arī lūdza, lai līdz brīdim, kamēr jautājums tiks atrisināts, Austrijas iestādes atzītu 
medicīnas specializēta ārsta un plaša profila ārsta profesionālo kvalifikāciju, ko Austrijas 
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medicīnas augstskolu beidzēji ieguvuši citā dalībvalstī, jo jebkura cita pieeja būtu pretrunā ar 
Direktīvas 93/16/EEK garu.

Komisija turpinās informēt komiteju par turpmāko attīstību.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

„I. Komisijas komentāri par lūgumraksta izskatīšanas gaitā iesniegto papildu informāciju

Austrijas iestādes ir sazinājušās ar Komisiju attiecībā uz grozījumu Direktīvas 2005/36/EK 
V pielikuma 5.1.1. punktā sadaļā par Austrijas profesionālās kvalifikācijas nosaukumu.

Austrijas iestādes 2007. gada 26. jūlija vēstulē lūdza Komisijai padomu par iespējamiem 
diviem jauniem priekšlikumiem par Austrijas profesionālās kvalifikācijas nosaukumu ārstam 
ar pamatapmācību.

Pirmajā priekšlikumā ir ierosināts iekļaut tikai ārsta ar pamatapmācību profesionālo 
kvalifikāciju un svītrot specializētā ārsta nosaukumu un plaša profila ārsta nosaukumu 
Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.1. punktā.

Otrajā priekšlikumā arī ir ierosināts iekļaut tikai ārsta ar pamatapmācību profesionālo 
kvalifikāciju un svītrot specializētā ārsta nosaukumu un plaša profila ārsta nosaukumu 
Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.1. punktā. Turklāt otrajā priekšlikumā ir ierosināts 
papildus ieviest viena gada adaptācijas periodu, pēc kura tiktu izsniegts pavadsertifikāts, kas 
tādējādi būtu noteikts Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.1. punktā.

Komisija 2007. gada 3. augusta vēstulē informēja Austrijas iestādes, ka abi priekšlikumi šķiet 
atbilstoši Direktīvas 2005/36/EK prasībām un lūdza, lai Austrijas iestādes turpina sniegt 
Komisijai jaunāko informāciju saistībā ar grozījumiem tiesību aktos.

II. Secinājums

Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.1. punktā, kurā ir norādītas valstu profesionālās 
kvalifikācijas nosaukumi ārstam ar pamatapmācību, tiks izdarīti grozījumi iedaļā par Austriju, 
ja Austrija būs pieņēmusi attiecīgus tiesību aktus un paziņojusi par to Komisijai.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Austrijas iestādes 2007. gada 26. jūlija vēstulē sniedza informāciju un lūdza Komisijai 
padomu par iespējamiem diviem jauniem ierakstiem attiecībā uz Austrijas profesionālās 
kvalifikācijas nosaukumu ārstam ar pamatapmācību, lai atvieglotu to Austrijas ārstu brīvu 
pārvietošanos, kuri vēlas speciālista apmācību vai plaša profila ārsta apmācību apgūt citā 
dalībvalstī. Komisija savā 2007. gada 3. augusta vēstulē informēja Austrijas iestādes, ka abi 
priekšlikumi šķita atbilstoši Direktīvas 2005/36/EK1 prasībām, un lūdza, lai Austrijas iestādes 
turpina sniegt Komisijai jaunāko informāciju saistībā ar grozījumiem tiesību aktos.

                                               
1 OV L 255, 30.9.2005.
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Komisija vēl nav saņēmusi Austrijas iestāžu informāciju par to, vai būtu grozīti 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu V pielikuma 5.1.1. punktā 
minētie valstu profesionālās kvalifikācijas nosaukumi ārstam ar pamatapmācību.

Tomēr Austrijas iestādes apliecinājušas Komisijai, ka laikā līdz Austrijas tiesību aktu 
grozīšanai tās atzīs ārstus, kuri speciālista apmācību vai plaša profila ārsta apmācību guvuši 
citā dalībvalstī pēc tam, kad Austrijā apgūta 6 gadu pamatizglītība medicīnā un, atbilstoši
acquis par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ļaus tiem veikt attiecīgu profesionālo darbību 
Austrijā.

Līdzko Austrija būs pieņēmusi attiecīgus tiesību aktus un paziņojusi par to Komisijai, tiks 
izdarīti grozījumi iedaļā par Austriju Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.1. punktā, kurā 
ir minētas valstu profesionālās kvalifikācijas nosaukumi ārstam ar pamatapmācību. Starplaikā 
attiecīgajiem ārstiem vairs netiks radīti šķēršļi mediķa darbības veikšanai un viņi var informēt 
Komisiju par gadījumiem, ja šādi šķēršļi tomēr rodas.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas par Lūgumrakstiem Nr. 230/2006, Nr. 239/2009, 
Nr. 242/2009, Nr. 323/2009, Nr. 755/2009 un Nr. 970/2009 saņemta 2009. gada 
17. decembrī

„Pirmkārt, Austrijā jau pastāv funkcionējoša atļauju izsniegšanas sistēma („Atzīšana”). 
Direktīvā 2005/36/EK1 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu nav noteikts pienākums 
dalībvalstīm piešķirt ārsta prakses atļauju pēc medicīnas pamatstudiju pabeigšanas. Tādējādi 
lēmums par ārsta prakses atļaujas piešķiršanu personai, kura ir ieguvusi tikai medicīnas 
pamatstudiju beigšanu apliecinošu diplomu, vai tikai ārstam, kurš ir ieguvis gan diplomu par 
medicīnas pamatstudiju, gan par vispārēju un specializētu medicīnas studiju beigšanu, ir 
katras dalībvalsts kompetencē. Šis princips ir atspoguļots direktīvas 21. apsvērumā: „Ārsta ar 
pamatapmācību oficiālās kvalifikācijas automātiska atzīšana nedrīkstētu skart dalībvalstu 
kompetenci noteikt, vai saistīt šo kvalifikāciju ar profesionālo darbību, vai nē.”

Turklāt katras dalībvalsts kompetencē ir noteikt un organizēt dažādas medicīniskās 
specialitātes. Tādējādi konkrētā medicīnas specialitāte atsevišķās dalībvalstīs var arī 
nepastāvēt. Attiecīgi nav pienākuma atzīt tādas speciālistu kvalifikācijas, kas apgūtas citā 
dalībvalstī un kam nav atbilstošas specialitātes Austrijā.

Gadījumā, ja dalībvalstī nav kādas konkrētas specialitātes, šīs dalībvalsts medicīnas studiju 
absolvents var praktizēt šo specialitāti citā dalībvalstī. Viņš būs tiesīgs veikt attiecīgās 
specialitātes darbu tajā vai jebkurā cita dalībvalstī, kurā pastāv attiecīga specialitāte.

Secinājumi

Attiecībā uz pirmo jautājumu — tas, vai piešķirt ārsta prakses atļauju jau pēc medicīnas 
pamatstudiju pabeigšanas vai tikai tad, kad ārsts ir saņēmis arī diplomu kādā medicīnas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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specialitātē vai vispārējā ārstniecībā, ir Austrijas varas iestāžu kompetencē. Tādējādi tas ir 
katras dalībvalsts kompetencē, vai piešķirt ārsta prakses atļauju jau pēc medicīnas 
pamatstudiju pabeigšanas vai tikai tad, kad ārsts ir saņēmis arī diplomu kādā medicīnas 
specialitātē vai vispārējā ārstniecībā.

Attiecībā uz otru jautājumu — fakts, ka Austrijas varas iestādes neatzīst speciālistu 
kvalifikācijas, kas iegūtas citā dalībvalstī un kam nav atbilstošas specialitātes Austrijā, nav ES 
tiesību aktu pārkāpums.”


