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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0573/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B.-P. L., 
par profesionāla doktora grāda neesamību Vācijā un no tā izrietošajiem 
konkurences izkropļojumiem attiecībā uz Vācijas ārstiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijā pastāvošā situācija, kurā ārsti nevar iegūt 
profesionālo doktora grādu, rada nepārprotamus konkurences izkropļojumus attiecībā uz 
Vācijas ārstiem salīdzinājumā ar Vācijā praktizējošiem ārstiem no Austrijas. Dažādās 
medicīnas studiju programmas ES dalībvalstīs ir līdzvērtīgas. Austrijā iegūta diploma 
saņēmējiem vai maģistra studiju programmu absolventiem piešķir kvalifikāciju Dr. med. univ. 
Šī mācību programma atbilst medicīnas studijām ar valsts noslēguma eksāmenu Vācijā. Tomēr 
Vācijā šādas studiju programmas absolventiem nepiešķir kvalifikāciju Dr. med. univ., jo 
Vācijas universitātes, neraugoties uz Vācijas Zinātnes padomes ieteikumu, nepiešķir 
profesionālo doktora grādu. Vācijas ārsti nevar arī sagatavot diplomdarbu Austrijā, jo tādā 
gadījumā viņiem būtu vēlreiz jāapgūst vesela augstskolas studiju programma. Lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Savienību iejaukties, lai veicinātu ES līmeņa konverģenci šajā 
jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs uzdod jautājumu, kurš attiecas uz tādu zinātnisko grādu un diplomu 
saskaņošanu, kas dažādās dalībvalstīs tiek piešķirti pēc studiju pabeigšanas vienādās vai pēc 
būtības vienādās studiju programmās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pielīdzināmās 
studiju programmās atšķirīgu zinātnisko grādu — šajā gadījumā medicīnas zinātņu grādu — 
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ieguvēju mobilitāte kropļo konkurenci darba tirgū un dažiem šādu grādu ieguvējiem dod 
nepamatotas priekšrocības.

Komisija atbalsta dalībvalstu sadarbību (augstākās) izglītības jomā, cita starpā arī attiecībā uz 
lielāku pārredzamību un informācijas apmaiņu, lai studiju programmas un akadēmisko 
kvalifikāciju varētu labāk salīdzināt visā ES. Šajā sakarībā Komisija savu ieguldījumu ir devusi 
arī starpvaldību tā dēvētajā Boloņas procesā, ar ko ir iecerēts panākt, lai pārredzamāki un 
saskaņotāki būtu pašreizējie zinātniskie grādi un studiju līmeņi 48 Eiropas valstīs, kuras 
piedalās minētā procesa īstenošanā.

Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. pantu par mācību saturu 
un izglītības sistēmu organizāciju ir atbildīgas tikai un vienīgi dalībvalstis. Tātad, kaut arī 
Komisija var rīkoties, lai rosinātu dalībvalstis veikt attiecīgus pasākumus izglītības jomā un lai 
šādus pasākumus atbalstītu un tos papildinātu, saskaņošanas process minētajā jomā un cita 
starpā arī pasākumi vienotu Eiropas standartu veidošanai attiecībā uz zinātniskajiem grādiem 
un akadēmisko kvalifikāciju nav Komisijas kompetencē.

Direktīvas 2005/36/EK1 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 54. pantā tomēr ir noteikts — 
uzņēmēja dalībvalsts nodrošina to, ka speciālistiem ir tiesības uzņēmējas dalībvalsts valodā 
lietot akadēmiskos nosaukumus, kas viņiem piešķirti izcelsmes dalībvalstī, un, iespējams, arī 
šo nosaukumu saīsinātās formas. Uzņēmēja dalībvalsts var prasīt, lai pēc nosaukuma būtu 
norādīts tās iestādes vai eksaminācijas padomes nosaukums un adrese, kura šo nosaukumu 
piešķīrusi. Ja izcelsmes dalībvalsts akadēmisko nosaukumu uzņēmējā dalībvalstī iespējams 
sajaukt ar nosaukumu, kura iegūšanai uzņēmējā dalībvalstī nepieciešama papildu apmācība, 
kādu attiecīgā persona nav ieguvusi (piemēram, doktora grāds), tad uzņēmēja dalībvalsts var 
prasīt, lai attiecīgā persona lietotu izcelsmes dalībvalsts akadēmisko nosaukumu atbilstošā 
formā, kādu nosaka uzņēmēja dalībvalsts. 

Parasti dalībvalstīm savas pilnvaras saskaņā ar LESD 165. pantu ir jāpilda, ievērojot ES tiesību 
aktus un jo īpaši Līguma tiesību normas par pamatbrīvībām2. Šajā konkrētajā gadījumā 
neizdevīgā situācijā ir uzņēmējas dalībvalsts speciālisti, nevis speciālists, kas izmanto 
profesionālās mobilitātes iespēju. Eiropas Savienības Tiesa šajā sakarībā ir konstatējusi, ka uz 
personām, kuras nekad nav izmantojušas savas tiesības brīvi pārvietoties, ES tiesību akti 
neattiecas. Tātad šādi „atgriezeniskās diskriminācijas” gadījumi neietilpst pamatbrīvību 
darbības jomā. Jebkāda diskriminācija, ar ko dalībvalsts valstspiederīgie varētu saskarties 
apstākļos, kuros ir spēkā attiecīgās dalībvalsts likumi, ir tieši šo valsts likumu darbības jomā, 
un tāpēc pret šādu diskrimināciju ir jāvēršas konkrētās valsts tiesību sistēmas struktūrā3.

Secinājums

Tā kā jautājums, par kuru ir iesniegts lūgumraksts, tiek risināts izglītības sistēmu organizēšanas 
kontekstā un tāpēc ir ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē, Komisijai nav pilnvaru saskaņot 
likumdošanu šajā jomā.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (Teksts attiecas uz EEZ), OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.
2 Eiropas Savienības Tiesas spriedums lietā C-359/13 Martens, 23. punkts, un tajā minētā judikatūra. 
3 Sk. Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietās C-64/96 un 65/96 Uecker un Jaquet, 17. un 23. punkts, un 
spriedumu lietā C-253/01 Krüger, 36. punkts.
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ES tiesību akti nodrošina valsts likumdevējam pietiekami daudz iespēju precizēt, kā 
izmantojami ārvalstu speciālistu akadēmiskie grādi, un tā nepieļaut negodīgu konkurenci. 
Ņemot to vērā, Komisija neuzskata, ka šī lūgumraksta izskatīšana būtu jāturpina.


