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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0452/2009, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais M. A., par to, 
ka viņam nav iespējams strādāt Beļģijā par arodmedicīnas speciālistu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš dzīvo Eipenē (vāciski runājošajā Beļģijas daļā), sūdzas par to, 
ka atšķirībā no Vācijas un Nīderlandes viņš Beļģijā nevar atvērt arodmedicīnas speciālista 
praksi. Lūgumraksta iesniedzējs arī uzsver, ka Beļģijā ārsti, kuri apguvuši arodmedicīnas 
specialitāti, var strādāt vienīgi par uzņēmumu ārstiem un uzņēmumu ārstiem ir jāsaņem 
apmācība specialitātē vienīgi tajā reģionā (Valonija vai Flandrija), kurā viņi strādā. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata šo situāciju par absurdu, viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
pārbaudīt, vai Beļģijas noteikumi attiecība uz arodmedicīnas speciālistiem ir atbilstīgi 
attiecīgajiem ES noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„No saņemtās informācijas var secināt, ka lūgumraksta iesniedzējs ir Beļģijas pilsonis, kurš 
strādā kā neatkarīgs ārsts Nīderlandē un kuram ir liegts atvērt neatkarīga arodmedicīnas 
speciālista praksi Beļģijā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju 
arodmedicīnas speciālisti drīkst nodarboties ar arodmedicīnu Beļģijā tikai tad, ja tie ir darba 
attiecībās kā uzņēmuma ārsti vai kā pašnodarbinātie noteiktu organizāciju struktūrās, kā to 
nosaka Beļģijas tiesību akti. Rezultātā viņš Beļģijā nedrīkst sniegt arodmedicīnas 
pakalpojumus kā neatkarīgs profesionālis.
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Šajā gadījumā saistoši ir EK dibināšanas līguma noteikumi par brīvību veikt uzņēmējdarbību 
un pakalpojumu sniegšanas brīvību (43. un 49. pants, EK). Valsts tiesību normas, kas nosaka, 
ka pakalpojumu sniedzējiem jāpieņem konkrēta juridiska forma kā nosacījums, lai sniegtu 
savus pakalpojumus, jau tiek uzskatīts par ierobežojumu brīvībai veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvībai Eiropas Kopienu Tiesas praksē saskaņā ar Eiropas Komisijas 
dibināšanas līguma 43. un 49. pantu. Tomēr atsevišķos gadījumos šie ierobežojumi ir 
pamatoti un tādēļ neattiecas uz Kopienas tiesību aktiem, ja tiek pierādīti kā samērīgi.

Komisijai nav konkrētas informācijas par tiesisko regulējumu, kas piemērots arodmedicīnas 
speciālistu darbībai Beļģijā, un tādēļ pašlaik tā nav tiesīga izteikt viedokli par Beļģijas tiesību 
normu, kas piemērojamas šiem pakalpojumiem, atbilstību Kopienu tiesību aktiem.

Attiecīgi Komisija ir lūgusi Beļģijas varas iestādēm sīkāku informāciju par arodmedicīnas 
speciālistu darbībai piemērojamiem noteikumiem šajā valstī, kā arī par šo noteikumu 
mērķiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs, Beļģijas valstspiederīgais ārsts, kas dzīvo Nīderlandē un vēlas 
uzsākt neatkarīga arodmedicīnas speciālista praksi Beļģijā, būtībā sūdzas par diviem Beļģijas 
tiesību aktu un administratīvās prakses aspektiem, proti: a) par prasību veikt arodmedicīnas 
praksi saskaņā ar noteiktām līgumattiecībām, kas nozīmē aizliegumu veikt arodmedicīnas 
praksi kā neatkarīgam speciālistam; b) par arodmedicīnas speciālistu ārvalstu diplomu 
atzīšanu Valonijā un šajā reģionā prasītajām franču valodas zināšanām.

Attiecībā uz pirmo no šiem abiem aspektiem Beļģijas valdība attiecīgi 2009. gada 28. oktobra 
un 2010. gada 4. februāra atbildēs paskaidroja, ka saskaņā ar 1996. gada 4. augusta likuma1

42. pantu Beļģijā ārsts var strādāt arodmedicīnas speciālista profesijā tikai divos šādos 
gadījumos: a) vai nu kā darba ņēmējs pie darba devēja, kura darba vietā veic pārbaudes 
arodrisku profilaksei, b) vai kā profilakses konsultants arodmedicīnā specializētā organizācijā. 
Beļģijas valdība iepriekš minētajās atbildēs precizēja, ka, lai strādātu arodmedicīnas 
specialitātē ārpus uzņēmuma, ārstam ir vai nu jābūt darba ņēmējam ārējā aroda profilakses un 
aizsardzības dienestā, vai arī kā neatkarīgam speciālistam jāslēdz uzņēmuma līgums ar šādu 
ārēju dienestu, tādējādi panākot ilgstošu sadarbību starp darba devēju un profilakses 
konsultantu.2 No tā izriet, ka Beļģijā nav iespējams strādāt arodmedicīnas speciālista 
profesijā, noslēdzot tiešu līgumu starp neatkarīgo ārstu un darba devēju, kura darba vietā veic 
pārbaudes arodrisku profilaksei.

Savā 2010. gada 4. februāra atbildē Beļģijas valdība atzina, ka aizliegums strādāt 
arodmedicīnas specialitātē kā neatkarīgam ārstam ir ierobežojums brīvībai veikt 
uzņēmējdarbību, ko garantē LESD 49. pants. Tomēr Beļģijas valdība norādīja, ka 
apspriežamo ierobežojumu pamato nepieciešamība aizsargāt darba ņēmēju drošību un 
veselību. Beļģijas valdība paskaidroja, ka šis šķērslis ir atbilstīgs un nepieciešams, jo 
arodmedicīnā specializētās organizācijas sastāv no vairākiem ekspertiem, kas, integrētā veidā 
un iekļaujot dažādas nozares, spēj ne tikai labāk veikt medicīniskās apskates, bet arī risku 

                                               
1 1996. gada 4. augusta likums par darba ņēmēju labklājību darba izpildes laikā.
2 1996. gada 4. augusta likuma 42. panta otrā daļa.
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pārvaldību, tādējādi ilgtspējīgi nodrošinot kvalitatīvu profilaksi. Šāda sistēma turklāt atbilst 
Direktīvai 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un 
veselības aizsardzību darbā, un tās mērķim ilgtspējīgi un visaptveroši nodrošināt darba 
ņēmēju augsta līmeņa aizsardzību un risku profilaksi.1

Komisija vispirms atzīmē, ka judikatūrā par Direktīvu 89/391/EEK, kas Beļģijā transponēta ar 
Beļģijas valdības šajā lietā minēto tiesību aktu, nav tiešu norādījumu attiecībā uz šajā 
lūgumrakstā minēto jautājumu. Tomēr šīs direktīvas mērķis saskaņā ar tās preambulas 
1. apsvērumu ir tieši veicināt uzlabojumus attiecībā uz darba ņēmēju drošības un veselības 
aizsardzību, jo īpaši darba vidē.2 Saskaņā ar tās 7. pantu dalībvalstis definē uzņēmumā vai 
ārpus uzņēmuma esošo aizsardzības un profilakses dienestu nepieciešamās spējas un prasmi. 
Sākotnēji šķiet, ka direktīva neaizliedz dalībvalstīm pieņemt pasākumus, kādus dotajā 
gadījumā ir pieņēmusi Beļģija. Saskaņā ar Tiesas judikatūru cilvēku veselība un dzīvība ir 
pirmās aizsargājamās lietas un intereses, un dalībvalstis pašas var izlemt, kādā līmenī tās vēlas 
nodrošināt sabiedrības veselības aizsardzību un kādā veidā šis līmenis sasniedzams.3 Komisija 
uzskata, ka, ņemot vērā šo judikatūru, tās rīcībā esošo informāciju un Beļģijas valdības 
minēto argumentu, kas izriet no nepieciešamības ilgtspējīgā un integrētā veidā, iekļaujot 
dažādas nozares, garantēt risku kvalitatīvu profilaksi darba vietā, šajā lietā nevar skaidri 
konstatēt LESD 49. panta pārkāpumu.

Savukārt attiecībā uz otro aspektu Beļģijas valdība būtībā informēja Komisiju, ka saskaņā ar 
1998. gada 27. marta Karaļa dekrēta4 22. pantu arodmedicīnas praksi var veikt vai nu persona, 
kurai ir diploms, kas ļauj veikt arodmedicīnas praksi, vai nu persona, kurai ir ārsta, 
arodmedicīnas speciālista, diploms, vai arī jebkura persona, kas ir sekmīgi pabeigusi 
teorētisko apmācību — iekļaujot zināšanas, ko gūst starpdisciplīnu pamatapmācībā, — ārsta, 
arodmedicīnas speciālista, diploma iegūšanai un kas saņems šo diplomu ne vēlāk kā nākamo 
trīs gadu laikā. Beļģijas valdība precizēja, ka nosacījumi arodmedicīnas prakses veikšanai 
Beļģijā ir vienlīdzīgi Beļģijas un citu ES valstu valstspiederīgajiem. Ārsta, arodmedicīnas 
speciālista, citā dalībvalstī iegūtu kvalifikāciju atzīšanai parasti tiek piemērota automātiskā 
atzīšanas sistēma saskaņā ar 2008. gada 27. marta Karaļa dekrēta, ar kuru groza 1967. gada 
10. novembra Karaļa dekrētu Nr. 78 par profesijām, kas saistītas ar veselības aprūpi, 
44.d panta 1. punktu.

Beļģijas valdība arī atzīmēja, ka prasība par franču valodas zināšanām, lai veiktu 
arodmedicīnas ārsta praksi Valonijā, ir pamatota tādējādi, ka tā garantē sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. Tas atbilst Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Saskaņā ar 
šīs direktīvas 53. pantu ārstam, kura profesionālā kvalifikācija ir atzīta, ir to valodu zināšanas, 
kuras nepieciešamas darbības veikšanai attiecīgajā profesijā uzņēmējā dalībvalstī. Turklāt 
Komisija uzskata, ka, ņemot vērā izaicinājumus, kas saistīti ar darba ņēmēju veselības 
aizsardzību, un ar nosacījumu, ka prasītās valodu zināšanas nepārsniedz tās, kas ir 
nepieciešamas, un ka šīs zināšanas var pierādīt ar atbilstīgiem līdzekļiem, minētā prasība 

                                               
1 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu 
darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā.
2 Sk. 2003. gada 22. maija spriedumu lietā C-441/01 Komisija/Nīderlande, Recueil, I-5463. lpp.; 2006. gada 
6. aprīļa spriedumu lietā C-428/04 Komisija/Austrija, Recueil, I-3325. lpp. un 2008. gada 5. jūnija spriedumu 
lietā C-226/06 Komisija/Francija.
3 2009. gada 19. maija spriedums lietā C-531/06 Komisija/Itālija, Recueil vēl nav publicēts, 36. punkts.
4 1998. gada 27. marta Karaļa dekrēts par ārējiem pakalpojumiem profilaksei un aizsardzībai darbā.
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prima facie nav nesamērīga.”


