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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir medicīnas students. Viņš ir pabeidzis studijas neparasti īsā laikā 
un vēlas iegūt atļauju sākt studiju prakses gadu. Bet šādu atļauju nav iespējams piešķirt, jo 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK medicīnas studiju ilgumam jābūt vismaz sešiem gadiem vai 
5500 mācību stundām, lai studijas atzītu visās EK dalībvalstīs. Šī prasība nozīmē, ka 
lūgumraksta iesniedzējam būs jāgaida no 2007. gada decembra līdz 2009. gada februārim, t. i., 
vairāk nekā 14 mēnešus, līdz viņam būs iespēja sākt praktisko daļu. Lai ievērotu minētās 
direktīvas prasības, viņam šajā laikā turklāt jāsaglabā studenta statuss un jāturpina maksāt 
mācību maksu, lai gan faktiski viņš nemācās. Lūgumraksta iesniedzējam nav saprotams, kādēļ 
viņam par savu entuziasmu jāsaņem šāds sods. Viņš lūdz palīdzību Parlamentam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

Pirms lūgumraksta iesniedzējs sāka medicīnas pamatstudijas Vācijā, viņš bija pabeidzis citu 
mācību kursu. Tādēļ viņa saņemtie vērtējumi dažos mācību priekšmetos tika akadēmiski atzīti. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kopš 2007. gada decembra viņš ir izpildījis visus 
nosacījumus, lai varētu sākt studiju praktisko daļu, kura ir būtiska medicīnas pamatstudiju 
daļa. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, Direktīva 2005/36/EK 1 neļauj viņam sākt 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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medicīnas pamatstudiju praktisko daļu.
Direktīvas 2005/36/EK mērķis ir nodrošināt profesionāļu mobilitāti ES teritorijā, garantējot 
viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Attiecībā uz ārstiem atzīšanas mehānisma pamatā ir  
mācību minimālo nosacījumu saskaņošana, un šie nosacījumi galvenokārt attiecas uz mācību 
ilgumu, bet dalībvalstīm ir tiesības noteikt arī augstākas prasības attiecībā uz mācībām, nekā 
noteikts šajā direktīvā. Šī minimuma saskaņošana nodrošina pietiekamu savstarpējās uzticības 
pakāpi, tādējādi visām dalībvalstīm ir automātiski, bez migranta sagatavotības pārbaudes 
jāatzīst viņa diploms, kas apliecina prasībām atbilstošu izglītību citā dalībvalstī.

Komisijas uzdevums ir nodrošināt, lai dalībvalstis, transponējot direktīvu, iekļautu attiecīgos 
minimālos mācību standartus. Komisija ir apmierināta ar to, kā Vācijas tiesību aktos šis 
jautājums ir atrisināts attiecībā uz ārstiem. 

Taču Komisija nav pilnvarota izvērtēt, kā Vācijas universitātēs tiek organizēta mācību satura 
apguve un kā mācību saturs tiek pielāgots atsevišķiem studentiem (arī attiecībā uz dažu, 
iepriekš apgūtu mācību kursu akadēmisko atzīšanu ); tas jādara Vācijas uzraudzības iestādēm, 
kuru uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti Vācijas tiesību akti. 

Attiecībā uz šīs direktīvas interpretāciju Komisija vēlētos uzsvērt faktu, ka 
Direktīvas 2005/36/EK 24. pants ir jāskata kopā ar 25. un 28. pantu, kuri attiecas uz 
specializēto ārstu un vispārējās prakses ārstu mācībām. Šajos pantos ir noteikts, ka pirms 
specializācijas sākšanas ir nepieciešamas 6 gadus ilgas pamatstudijas, un nekādas alternatīvas 
šeit netiek pieļautas.

Papildus iepriekš minētajam jānorāda, ka 6 gadi šajā gadījumā ir minimālais mācību ilgums 
un vairākas dalībvalstis ir noteikušas ilgāku mācību laiku. Tādējādi 7 gadi ir nereti sastopams 
mācību ilgums.

Secinājumi
Pamatojoties uz iepriekš teikto, jāsecina, ka atļaujas piešķiršana sākt medicīnas pamatstudiju 
praktisko daļu ietilpst Vācijas varas iestāžu kompetencē. 
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