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Temats: Lūgumraksts Nr. 0715/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais 
Lázló Göbölös, par sirds ķirurģijas specializācijas iekļaušanu 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
Pielikumā 5.1.2

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta grūtības saistībā ar viņa medicīniskās sirds ķirurga 
kvalifikācijas atzīšanu Apvienotajā Karalistē. Šķiet, ka pastāv pretrunas saistībā ar 
nomenklatūru, kuras varētu atrisināt, iekļaujot šo specializāciju direktīvas pielikumā. Viņš 
lūdz Parlamentu iejaukties un panākt izmaiņas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu1 V pielikuma 5.1.3. punktā jāiekļauj medicīnas specialitātes sirds ķirurģijas jomā. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šobrīd sirds ķirurģija nav iekļauta direktīvas V pielikumā 
kā atsevišķa medicīnas specialitāšu kategorija. Dažas dalībvalstis ir iekļāvušas sirds ķirurģijas 
kvalifikāciju torakālās ķirurģijas kategorijā. Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā tas nelīdz, jo 
viņš ir saskāries ar grūtībām saistībā ar viņa specialitātes atzīšanu citā dalībvalstī.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, Oficiālais 
Vēstnesis L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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Saskaņā ar profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas sistēmu, kas izveidota ar 
Direktīvu 2005/36/EK, uz medicīnas specialitātēm attiecas īpaši noteikumi, kā rezultātā 
reglamentēto medicīnas specialitāšu skaits dalībvalstīs būtiski atšķiras. Direktīvas darbības 
jomā attiecīgi ietilpst pašreizējo 54 medicīnas specialitāšu minimālās apmācības prasību 
saskaņošana. Tomēr sirds ķirurģija nav iekļauta šajās medicīnas specialitātēs.

Saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 26. pantu Komisija V pielikuma 5.1.3. punktā var iekļaut 
jaunas medicīnas specialitātes, kuras ir kopīgas vismaz divām piektdaļām dalībvalstu. Lai 
pieņemtu šādu pasākumu, Komisijai ir jāievēro direktīvas 58. panta 3. punktā minētā 
komitoloģijas procedūra.

Ungārija 2012. gada oktobrī ierosināja iekļaut sirds ķirurģiju kā jaunu kategoriju 
Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā. Komisija šobrīd izskata šo lūgumu, bet 
lēmums tiks pieņemts ne ātrāk kā 2013. gada otrajā pusē.

Pagājušā gada decembrī Komisija iesniedza priekšlikumu par Direktīvas 2005/36/EK 
aktualizēšanu. Priekšlikumu šobrīd apspriež Eiropadomē un Eiropas Parlamentā.

Ierosinātie grozījumi vienkāršotu jaunu medicīnas specialitāšu iekļaušanu direktīvas 
V pielikumā, samazinot nepieciešamo dalībvalstu skaitu līdz vienai trešdaļai. Tomēr 
vienošanās par priekšlikumu un šādiem grozījumiem vēl nav panākta.

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

Secinājumi

Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punkts nav nepareizs attiecībā uz medicīnas 
speciālistu apmācības programmu dažādiem nosaukumiem. 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 šādu specialitāšu ieguvējiem ir tiesības uz šādas kvalifikācijas atzīšanu 
saskaņā ar tā saukto vispārējo sistēmu.


