
CM\750388LV.doc PE415.074v01-00

LV                        Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

21.10.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1288/2007, ko iesniedza Čehijas valstspiederīgais Petr Kuty, par 
Vācijas iestāžu atteikumu atzīt viņa ārsta diplomu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir 17 gadus strādājis par ārstu Vācijā algotā darbā. Tagad viņš vēlas 
atvērt neatkarīgu ārsta praksi, kurā viņš strādātu pēc izsaukuma un aizvietotu kolēģus nedēļas 
nogalēs, kā arī dotos vizītēs pēc izsaukuma. Tāpēc viņam ir nepieciešama Vācijas varas 
iestāžu oficiāla atļauja. Tomēr Augšbavārijas valdība to viņam ir atteikusi. Lai šādu atļauju 
iegūtu, viņam ir jāpierāda, ka pēdējos piecos nostrādātajos gados viņš vismaz trīs gadus ir 
strādājis par ārstu Čehijas Republikā. Tā kā viņš jau septiņus gadus ir dzīvojis un strādājis 
Vācijā, tas, protams, nav iespējams. Viņš uzskata, ka tiek nopietni pārkāptas viņa Eiropas 
pilsoņa tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir Čehijā ieguvis kvalifikāciju medicīnas pamatdisciplīnās un pirmās 
pakāpes kvalifikāciju vispārējā medicīnā (1993. gadā), pēc tam viņš pārcēlās uz Vāciju, kur 
strādāja medicīnā kvalificēta speciālista pārraudzībā. Lūgumraksta iesniedzējs tagad vēlas 
Vācijā sākt ārsta praksi kā neatkarīgs ārsts, strādājot pēc izsaukuma, un ir iesniedzis 
pieteikumu savas Čehijā iegūtās medicīniskās kvalifikācijas atzīšanai (ko Vācijā sauc par 
„Approbation”). Vācijas varas iestādes Bavārijā ir noraidījušas viņa lūgumu automātiski atzīt 
viņa dokumentus (kas tika iesniegti „saīsinātajā kārtībā”), jo nebija izpildīti nosacījumi 
attiecībā uz iesniegšanu saīsinātajā kārtībā un lūgumraksta iesniedzējs neuzrādīja tādu 
sertifikātu par iegūtām tiesībām, kurā būtu apstiprināts, ka piecos gados pirms sertifikāta 
izsniegšanas viņš ir vismaz trīs gadus strādājis par ārstu.
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Komisija ir informēta par lūgumraksta iesniedzēja lietu, un viņa advokāts pagājušā gada jūlijā 
jau konsultējās ar Komisiju, kura 2007. gada 6. jūlijā lūgumraksta iesniedzēja advokātam 
nosūtīja e-pasta vēstuli, informējot, kāpēc lūgumraksta iesniedzējs nevar pamatoties uz 
iegūtajām tiesībām, lai saņemtu automātisku Čehijā iegūtās kvalifikācijas atzīšanu. Tā kā 
Direktīvas 2005/36/EK1 23. pantā ir noteikts, ka piecos gados pirms sertifikāta izsniegšanas 
attiecīgai personai vismaz trīs gadus pēc kārtas ir faktiski un likumīgi (patstāvīgi, bez 
pārraudzības) jāveic konkrētā profesionālā darbība, lūgumraksta iesniedzēja darbībai 
medicīnā kvalificēta speciālista pārraudzībā nevar piemērot noteikumus par iegūtajām 
tiesībām, saskaņā ar kuriem varētu automātiski atzīt lūgumraksta iesniedzēja profesionālo 
kvalifikāciju. 

Komisija arī informēja lūgumraksta iesniedzēja advokātu, ka tajā laikā atzīšanu varēja iegūt, 
pamatojoties uz Līguma 43. pantu un turpmāko tiesu praksi, kas ļautu kompetentajām Vācijas 
iestādēm pielīdzināt lūgumraksta iesniedzēja iegūto izglītību Vācijā pastāvošajām prasībām 
attiecībā uz vispārējās prakses ārsta izglītību. Komisija arī informēja lūgumraksta iesniedzēja 
advokātu par to, ka, sākot ar 2007. gada 20. oktobri, saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 
10. pantu lūgumraksta iesniedzējs varēs iegūt atzīšanu atbilstoši vispārējai sistēmai un 
tādējādi varēs izmantot šajā direktīvā paredzētās garantijas gan attiecībā uz procedūru, gan 
attiecībā uz kompensācijas pasākumiem, kurus viņam var piemērot tikai tādā gadījumā, ja 
pastāv būtiskas atšķirības. 

Vienīgais iespējamais risinājums lūgumraksta iesniedzējam ir atkārtoti pieteikties uz savas 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz Direktīvas 2005/36/EK 10. pantu. 
Komisija, protams, ir gatava atbalstīt lūgumraksta iesniedzēju, ja viņam rastos grūtības 
saistībā ar Vācijas varas iestādēm. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 

OV L 255, 30.9.2005.


