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Endokrinologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 3 metai 
Fizinė medicina ir reabilitacija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 3 metai  
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsichiatrija 
Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai  

Dermatovenereologija 
Minimali mokymo kursų trukmė − 3 metai  

Šalis Pavadinimas Pavadinimas 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Panaikinimo datos, kaip apibrėžta 27 straipsnio 5 dalyje: 
 * 1987 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus asmenis, baigusius mokymo kursus iki tos datos 
** 1971 m. gruodžio 31 d.; *** Baigus mokymus, prasidėjusius po 1982 m. kovo 5 d., kvalifikacijos įrodymo dokumentai nebeįteikiami 
**** 1984 m. liepos 9 d. 
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Radiologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai   
Vaikų psichiatrija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai  
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
 
Panaikinimo datos, kaip apibrėžta 27 straispnio 5 dalyje: 
* 1971 m. gruodžio 3 d. 
** Baigus mokymus, prasidėjusius po 1982 m. kovo 5 d., kvalifikacijos įrodymo 
dokumentai nebeįteikiami    *** 1984 m. liepos 8 d. 
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Geriatrija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai  
Inkstų ligos 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Užkrečiamosios ligos 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Socialinė medicina 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmakologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai  
Darbo medicina  

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai  
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Klinisk 

farmakologi och läkemedelsbehandling 
Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Alergologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 3 metai  
Branduolinė medicina 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai  
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / 

Klinisk fysiologi och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Veido ir žandikaulio chirurgija (pagrindinės 

medicinos studijos) 
Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai  

Šalis Pavadinimas 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Oficialūs šeimos gydytojų kvalifikacijos įrodymo dokumentai 
 

Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Kvalifikacijos pavadinimas Atskaitos data 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 1994 m. gruodžio 31 d. 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci „všeobecné lékařství“ Všeobecný lékař 2004 m. gegužės 1 d. 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
læge / Speciallæge  i almen medicin 

Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen 
medicin 

1994 m. gruodžio 31 d.  

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 1994 m. gruodžio 31 d.  

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 2004 m. gegužės 1 d. 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  1994 m. gruodžio 31 d.  
España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 1994 m. gruodžio 31 d.  
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 1994 m. gruodžio 31 d.  

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 1994 m. gruodžio 31 d.  

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 1994 m. gruodžio 31 d.  
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 2004 m. gegužės 1 d. 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 2004 m. gegužės 1 d. 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 2004 m. gegužės 1 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Kvalifikacijos pavadinimas Atskaitos data 

Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 
Luxembourg 

Médecin généraliste 1994 m. gruodžio 31 d.  

Magyar-
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 2004 m. gegužės 1 d. 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 2004 m. gegužės 1 d. 
Nederland 

 
Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 1994 m. gruodžio 31 d.  

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 1994 m. gruodžio 31 d.  
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 2004 m. gegužės 1 d. 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 1994 m. gruodžio 31 d.  
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
2004 m. gegužės 1 d. 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo“ Všeobecný lekár 2004 m. gegužės 1 d. 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 1994 m. gruodžio 31 d.  

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 1994 m. gruodžio 31 d.  

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 1994 m. gruodžio 31 d.  
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V.2. Bendrosios praktikos slaugytojas 
 

 

5.2.1. Bendrosios praktikos slaugytojų rengimo programa 
Profesinis rengimas, už kurį suteikiamas oficialią kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, susideda iš dviejų dalių: 

A. Teorinis ir techninis mokymas 
a. Slauga: 
– Profesijos pobūdis ir etika 
– Bendrieji sveikatos ir slaugos 

principai 
– Slaugos principai, susiję su: 

– bendrąja ir specialiąja 
medicina 

– bendrąja ir specialiąja 
chirurgija 

– vaiko priežiūra ir 
pediatrija 

– motinystės priežiūra 
– psichikos sveikata ir 

psichiatrija 
– senyvo amžiaus žmonių 

priežiūra ir geriatrija 
 

 
b. Pagrindinės mokslo disciplinos: 
– Anatomija ir fiziologija 
– Patologija 
– Bakteriologija, virusologija ir 

parazitologija 
– Biofizika, biochemija ir radiologija 
– Dietologija 
– Higiena: 

– profilaktika 
– sveikatos mokymas 

– Farmakologija 
 

 
c. Socialiniai mokslai: 
– Sociologija 
– Psichologija 
– Administravimo principai 
– Mokymo principai 
– Socialinės ir sveikatos sričių teisės 

aktai 
– Slaugos teisiniai aspektai 
 

B. Mokymas klinikose 
– slauga, susijusi su: 

– bendrąja ir specialiąja medicina 
– bendrąja ir specialiąja chirurgija 
– vaiko priežiūra ir pediatrija 
– motinystės priežiūra 
– psichikos sveikata ir psichiatrija 
– slaugymu namuose 

 

Vienas ar daugiau šių dalykų gali būti įtraukta į kitas disciplinas arba mokoma kartu su jomis. 
Teorinis mokymas turi būti pagrindinis ir taip derinamas su mokymu klinikose, kad būtų įgyjamos atitinkamos šiame priede minimos 
žinios ir įgūdžiai. 
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5.2.2. Bendrosios praktikos slaugytojų oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 

Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Kvalifikacijos pavadinimas  Atskaitos data 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer  
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / 
Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e) 
– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

1979 m. birželio 29 d. 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 2004 m. gegužės 1 d. 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

     
Danmark Eksamensbevis efter gennemført 

sygeplejerskeuddannelse 
Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 1979 m. birželio 29 d. 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger» 

1979 m. birželio 29 d. 

Eesti Diplom õe erialal 

 

1. Tallinna Meditsiinikool 

2. Tartu Meditsiinikool 

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 2004 m. gegužės 1 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Kvalifikacijos pavadinimas  Atskaitos data 

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1981 m. sausio 1 d. 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1986 m. sausio 1 d. 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 1979 m. birželio 29 d. 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 1979 m. birželio 29 d. 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 1979 m. birželio 29 d. 

Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 2004 m. gegužės 1 d. 
Latvija – 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 2004 m. gegužės 1 d. 

 – 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva – 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 2004 m. gegužės 1 d. 

 – 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Kvalifikacijos pavadinimas  Atskaitos data 

Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier  
– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 

gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 1979 m. birželio 29 d. 

Magyar-
ország 

1. Ápoló bizonyítvány  

 

1. Iskola  

 

Ápoló 2004 m. gegužės 1 d. 

 2. Diplomás ápoló oklevél  

 

2. Egyetem / főiskola  

 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 2004 m. gegužės 1 d. 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 1979 m. birželio 29 d. 

1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger“  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester,  
Diplomierter Krankenpfleger“ 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester  
- Diplomierter Krankenpfleger 

1994 m. sausio 1 d. 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister 
pielęgniarstwa“ 

1. Uniwersytet Medyczny 

2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielegniarka 2004 m. gegužės 1 d. 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1986 m. sausio 1 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Kvalifikacijos pavadinimas  Atskaitos data 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov „diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik“ 

1. Univerza 

2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

2004 m. gegužės 1 d. 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „magister 
z ošetrovateľstva“ („Mgr.“) 

1. Vysoká škola 

 

 

 

Sestra 2004 m. gegužės 1 d. 

 2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „bakalár 
z ošetrovateľstva“ („Bc.“) 
 

2. Vysoká škola 

 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulu-tutkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskole-examen inom 
hälsovård och det sociala området, sjukskötare 
(YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1994 m. sausio 1 d. 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1994 m. sausio 1 d. 
United 

Kingdom 
Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

1979 m. birželio 29 d. 
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V.3. Gydytojas odontologas 
 

 

5.3.1. Gydytojo odontologo studijų programa 

Į odontologijos studijų, po kurių įteikiamas oficialią kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, programą įtraukiami bent jau toliau 
išvardyti dalykai. Vienas ar daugiau šių dalykų gali būti įtraukta į kitas disciplinas arba mokoma kartu su jomis. 

A. Pagrindiniai dalykai 
– Chemija 
– Fizika 
– Biologija 
 

B. Medicinos ir biologijos bei bendrosios 
medicinos dalykai 
– Anatomija 
– Embriologija 
– Histologija,  įskaitant citologiją 
– Fiziologija 
– Biochemija (arba  fiziologinė 

chemija) 
– Patologinė anatomija 
– Bendroji patologija 
– Farmakologija 
– Mikrobiologija 
– Higiena 
– Prevencinė medicina ir 

epidemiologija 
– Radiologija 
– Fizinė medicina ir reabilitacija 
– Bendroji chirurgija 
– Vidaus ligos, įskaitant vaikų ligas 
– Otorinolaringologija 
– Dermatovenerologija 
– Bendroji psichologija, 

psichopatologija, neurologija 
– Anesteziologija 

C. Tiesiogiai su odontologija susiję 
dalykai 
– Dantų protezavimas 
– Odontologinės medžiagos ir  įranga 
– Konservatyvioji odontologija 
– Prevencinė odontologija 
– Nuskausminančios ir raminančios 

priemonės odontologijoje 
– Specialioji chirurgija 
– Specialioji patologija 
– Klinikinė praktika 
– Vaikų odontologija 
– Ortodontologija 
– Periodontologija 
– Odontologinė radiologija 
– Dantų sąkandis ir žandikaulio 

funkcija 
– Profesijos organizavimas, etika ir 

teisės aktai 
– Gydytojo odontologo veiklos 

socialiniai aspektai 
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5.3.2. Gydytojo odontologo oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 
 

Šalis Oficialią kvalifikaciją 
patvirtinantys dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 
Kvalifikacijos pavadinimas  Atskaitos data 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

– De universiteiten / Les 
universités 

– De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de 
tandheelkunde / Licencié en 
science dentaire 

1980 m. sausio 28 d. 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 

republice 

 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 2004 m. gegužės 1 d. 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 1980 m. sausio 28 d. 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 1980 m. sausio 28 d. 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 2004 m. gegužės 1 d. 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1981 m. sausio 1 d. 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1986 m. sausio 1 d. 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 1980 m. sausio 28 d. 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

– Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

– Universities  
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

1980 m. sausio 28 d. 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 1980 m. sausio 28 d. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 2004 m. gegužės 1 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją 
patvirtinantys dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 
Kvalifikacijos pavadinimas  Atskaitos data 

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
„Sertifikāts“ – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 2004 m. gegužės 1 d. 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 2004 m. gegužės 1 d. 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 1980 m. sausio 28 d. 

Magyar-
ország 

Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, röv.: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 2004 m. gegužės 1 d. 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 2004 m. gegužės 1 d. 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 1980 m. sausio 28 d. 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor 
der Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1994 m. sausio 1 d. 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem „lekarz 
dentysta“ 

1. Akademia Medyczna, 

2. Uniwersytet Medyczny, 

3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 2004 m. gegužės 1 d. 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades  
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1986 m. sausio 1 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją 
patvirtinantys dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 
Kvalifikacijos pavadinimas  Atskaitos data 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov „doktor dentalne 
medicine / doktorica dentalne 
medicine“ 

– Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne medicine 

2004 m. gegužės 1 d. 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „doktor 
zubného lekárstva“ („MDDr.“) 

– Vysoká škola  Zubný lekár 2004 m. gegužės 1 d. 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / Tandläkare 1994 m. sausio 1 d. 

Sverige Tandläkarexamen -    Universitetet i Umeå 
-    Universitetet i Göteborg 
-   Karolinska Institutet 
-   Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1994 m. sausio 1 d. 

United 
Kingdom 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.)  

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities  
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

1980 m. sausio 28 d. 
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5.3.3. Gydytojų adontologų specialistų oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 
 

Ortodontija 

Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Atskaitos data 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 1980 m. sausio 28 d. 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 1980 m. sausio 28 d. 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 2004 m. gegužės 1 d. 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1981 m. sausio 1 d. 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

1980 m. sausio 28 d. 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

1980 m. sausio 28 d. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 2004 m. gegužės 1 d. 

Latvija „Sertifikāts“– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

2004 m. gegužės 1 d. 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 2004 m. gegužės 1 d. 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

2004 m. gegužės 1 d. 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

2004 m. gegužės 1 d. 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

1980 m. sausio 28 d. 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 2004 m. gegužės 1 d. 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004 m. gegužės 1 d. 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1994 m. sausio 1 d. 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1994 m. sausio 1 d. 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

1980 m. sausio 28 d. 
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Burnos chirurgija  

Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Atskaitos data 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 1980 m. sausio 28 d. 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 1980 m. sausio 28 d. 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

2003 m. sausio 1 d.  

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

1980 m. sausio 28 d. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 2004 m. gegužės 1 d. 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 2004 m. gegužės 1 d. 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

2004 m. gegužės 1 d. 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

2004 m. gegužės 1 d. 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

1980 m. sausio 28 d. 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 2004 m. gegužės 1 d. 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004 m. gegužės 1 d. 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1994 m. sausio 1 d. 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1994 m. sausio 1 d. 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

1980 m. sausio 28 d. 
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V.4. Veterinarijos gydytojas 
 

 

5.4.1. Veterinarijos gydytojų studijų programa 

Studijų, kurias baigus išduodamas veterinarijos gydytojo oficialią kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, programą sudaro bent jau 
toliau išvardyti dalykai.  
 
Vienas ar keli šie dalykai gali būti dėstomi kaip kitų kursų dalis arba kartu su kitais kursais. 

A. Pagrindiniai dalykai 
– Fizika 
– Chemija 
– Gyvūnų biologija 
– Augalų biologija 
– Biomatematika 
B. Specifiniai dalykai 
a. Pagrindiniai mokslai: 
– Anatomija (įskaitant histologiją ir 

embriologiją) 
– Fiziologija 
– Biochemija 
– Genetika 
– Farmakologija 
– Farmacija 
– Toksikologija 
– Mikrobiologija 
– Imunologija 
– Epidemiologija 
– Profesinė etika 

 
b. Klinikiniai mokslai: 
– Akušerija 
– Patologija (įskaitant patologinę 

anatomiją) 
– Parazitologija 
– Klinikinė medicina ir chirurgija 

(įskaitant anesteziologiją) 
– Paskaitos apie įvairių naminių 

gyvūnų, paukščių ir kitų gyvūnų 
rūšių ligas 

– Profilaktinė medicina 
– Radiologija 
– Dauginimasis ir dauginimosi 

sutrikimai 
– Valstybinė veterinarija ir visuomenės 

sveikata 
– Veterinarijos teisės aktai ir teismo 

medicina 
– Terapija 
– Propedeutika 

 
c. Gyvūnų auginimas 
– Gyvūnų auginimas 
– Gyvūnų šėrimas 
– Agronomija 
– Kaimo ekonomika 
– Gyvulininkystė 
– Veterinarinė higiena 
– Gyvūnų etologija ir apsauga 

d. Maisto higiena 
– Gyvūninių maisto produktų ar 

gyvūninės kilmės maisto produktų 
tikrinimas ir kontrolė 

– Maisto higiena ir technologija 
– Praktinis darbas (įskaitant praktinį 

darbą vietose, kur skerdžiami 
gyvūnai ir gaminami maisto 
produktai) 

Praktinis mokymasis gali vykti tam tikrą mokymosi laikotarpį, jei tai dieninės studijos, kurias tiesiogiai kontroliuoja kompetentinga 
institucija, ir jų trukmė neviršija šešių mėnesių per visą penkerių metų studijų laikotarpį. 
 
Teorinio ir praktinio mokymosi paskirstymas įvairių dalykų grupėse gretinamas ir derinamas taip, kad būtų tinkamu būdų įgyjamos 
žinios ir patirtis, kurios padėtų veterinarijos gydytojams atitinkamai vykdyti visas savo pareigas. 
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5.4.2. Veterinarijos gydytojų oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 

Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Pažymėjimas, išduotas kartu su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais Atskaitos data 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités  
– De bevoegde Examen- commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 1980 m. gruodžio 21 d. 

Česká 
republika 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

-     Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a 
ekologie (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 2004 m. gegužės 1 d. 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  1980 m. gruodžio 21 d. 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 1980 m. gruodžio 21 d. 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  2004 m. gegužės 1 d. 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1981 m. sausio 1 d. 
España Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 
 1986 m. sausio 1 d. 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    1980 m. gruodžio 21 d. 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  1980 m. gruodžio 21 d. 

Italia Diploma di laurea in medicina veterinaria Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 
veterinaria 

1985 m. sausio 1 d.  

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  2004 m. gegužės 1 d. 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  2004 m. gegužės 1 d. 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  2004 m. gegužės 1 d. 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  1980 m. gruodžio 21 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 

dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Pažymėjimas, išduotas kartu su kvalifikaciją 
patvirtinančiais dokumentais Atskaitos data 

Magyar-
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 2004 m. gegužės 1 d. 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  2004 m. gegužės 1 d. 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  1980 m. gruodžio 21 d. 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1994 m. sausio 1 d. 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 2004 m. gegužės 1 d. 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1986 m. sausio 1 d. 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov „doktor veterinarske medicine / 
doktorica veterinarske medicine“ 

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

2004 m. gegužės 1 d. 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „doktor veterinárskej 
medicíny“ („MVDr.“) 

Univerzita veterinárskeho lekárstva  2004 m. gegužės 1 d. 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1994 m. sausio 1 d. 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1994 m. sausio 1 d. 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 1980 m. gruodžio 21 d. 
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V.5. Akušerė 
 

 

5.5.1. Akušerių mokymo programa (I ir II mokymo tipai) 
Mokymo programą akušerio oficialią kvalifikaciją patvirtinančiam dokumentui gauti sudaro šios dvi dalys:  

A. Teorinis ir techninis mokymas   
a. Bendrieji dalykai  b. Akušerių veiklai būdingi dalykai 
– Anatomijos ir fiziologijos pagrindai 
– Patologijos pagrindai 
– Bakteriologijos, virusologijos ir 

parazitologijos pagrindai 
– Biofizikos, biochemijos ir 

radiologijos pagrindai 
– Pediatrija, ypač susijusi su 

naujagimiais 
– Higiena, švietimas sveikatos srityje, 

profilaktinė medicina, ankstyvoji ligų 
diagnostika 

– Higiena, švietimas sveikatos srityje, 
profilaktinė medicina, ankstyvoji ligų 
diagnostika 

– Sociologijos ir sociomedicinos 
pagrindai 

– Farmakologijos pagrindai 
– Psichologija 
– Mokymo principai ir metodai 
– Sveikatos ir socialiniai teisės aktai 

bei sveikatos apsaugos 
organizavimas 

– Profesinė etika ir profesiniai teisės 
aktai 

– Seksualinis auklėjimas ir šeimos 
planavimas 

– Motinos ir vaiko teisinė apsauga 

 
– Anatomija ir fiziologija 
– Embriologija ir embriono vystymasis 
– Nėštumas, vaiko gimimas ir 

pogimdyminis laikotarpis 
– Ginekologija ir akušerinė patologija 
– Pasirengimas vaiko gimimui ir 

tėvystei (motinystei), įskaitant 
psichologinius aspektus 

– Pasirengimas gimdymui (įskaitant 
žinias ir techninės įrangos naudojimą 
akušerijoje) 

– Nuskausminimas, anestezija ir 
gaivinimas 

– Naujagimio fiziologija ir patologija 
– Rūpinimasis naujagimiu ir jo 

priežiūra 
– Psichologiniai ir socialiniai veiksniai 
 

B. Praktinis ir klinikinis mokymas 
Turi būti mokoma, vykdant atitinkamą priežiūrą: 
– Patarimai nėščioms moterims, įskaitant ne mažiau nei 100 priešgimdyminių patikrinimų. 
– Rūpinimasis ne mažiau nei 40 nėščių moterų ir jų priežiūra. 
– Studento dalyvavimas, priimant ne mažiau nei 40 gimdymų; jei tai neįmanoma dėl gimdančių moterų trūkumo, šis skaičius 

gali būti sumažintas iki 30, jei studentas vėliau padės priimti 20 gimdymų. 
– Aktyvi pagalba, dalyvaujant gimdymuose esant sėdmeninei pirmeigai. Jeigu tai neįmanoma, kadangi nebuvo gimdymų 

sėdmenine pirmeiga atvejų, galima imituojančios situacijos praktika.  
– Patirtis taikant epiziotomiją ir užsiuvant žaizdą. Teorinis instruktažas ir klinikinė praktika. Užsiuvimo praktiką sudaro žaizdos 

po epiziotomijos ir paprasto tarpvietės plyšimo užsiuvimas. Jeigu neabejotinai reikalinga, tai gali būti atliekama imituojant 
situaciją.  

– Rūpinimasis 40 moterų, esant rizikingam jų nėštumui, gimdymo metu arba po gimdymo, ir jų priežiūra.   
– Rūpinimasis ne mažiau nei 100 moterų po gimdymo ir sveikų naujagimių bei jų priežiūra (įskaitant patikrinimus). 
– Stebėjimas ir rūpinimasis naujagimiais, kuriems reikia specialaus dėmesio, įskaitant gimusius per anksti, per vėlai, per mažo 

svorio ir sergančius kūdikius. 
– Rūpinimasis moterimis esant patologiniams atvejams ginekologijos ir akušerijos srityse.   
– Susipažinimas su medicinine priežiūra bei chirurgija.  Teorinis instruktažas ir klinikinė praktika. 
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Teorinis ir praktinis mokymasis (mokymo programos A dalis) paskirstomas ir derinamas su klinikiniu mokymu (tos pačios 
programos B dalis) taip, kad būtų tinkamu būdu įgyjamos šiame priede išvardytos žinios ir patirtis.  
 
Klinikinis instruktažas atliekamas, vadovaujantis kvalifikacijos kėlimo kursų neatsitraukiant nuo darbo forma, ligoninių skyriuose ar 
kitose kompetentingų institucijų patvirtintose sveikatos apsaugos tarnybose. Dalį tokio mokymo sudaro studenčių akušerių 
dalyvavimas skyrių veikloje, jeigu tokia veikla susijusi su jų mokymu. Jos mokomos su akušerių veikla susijusių pareigų. 
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5.5.2. Akušerių oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 

Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Kvalifikacijos pavadinimas Atskaitos data 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 1983 m. sausio 23 d. 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

2004 m. gegužės 1 d. 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS). 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

  

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 1983 m. sausio 23 d. 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

1983 m. sausio 23 d. 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

– Ämmaemand 2004 m. gegužės 1 d. 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

1983 m. sausio 23 d. 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1986 m. sausio 1 d. 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 1983 m. sausio 23 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Kvalifikacijos pavadinimas Atskaitos data 

Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 1983 m. sausio 23 d. 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 1983 m. sausio 23 d. 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 2004 m. gegužės 1 d. 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 2004 m. gegužės 1 d. 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

2004 m. gegužės 1 d. 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 1983 m. sausio 23 d. 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 2004 m. gegužės 1 d. 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 2004 m. gegužės 1 d. 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 1983 m. sausio 23 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Kvalifikacijos pavadinimas Atskaitos data 

Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 
Bundeshebammenlehranstalt 

Hebamme 1994 m. sausio 1 d. 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem „magister 
położnictwa“ 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 2004 m. gegužės 1 d. 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
– Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1986 m. sausio 1 d. 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov „diplomirana babica / diplomirani 
babičar 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani babičar 2004 m. gegužės 1 d. 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „bakalár z pôrodnej 
asistencie“ („Bc.“) 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 2004 m. gegužės 1 d. 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och 
det sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1994 m. sausio 1 d. 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1994 m. sausio 1 d. 
United  

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 1983 m. sausio 23 d. 
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V.6. Vaistininkas 

 

 

5.6.1. Vaistininkų studijų planas 

− Augalų ir gyvūnų  biologija 
− Fizika 
− Bendroji ir neorganinė chemija 
− Organinė chemija 
– Analitinė chemija 
– Farmacinė chemija, įskaitant vaistinių preparatų analizę 
– Bendroji ir taikomoji biochemija (medicininė) 
– Anatomija ir fiziologija; medicinos terminologija 
– Mikrobiologija 
– Farmakologija ir farmakoterapija 
– Vaistų  technologija 
– Toksikologija 
– Farmakognozija 
– Įstatymai ir, jei reikia, profesinė etika 
 

Kiekvieno dėstomojo dalyko teorinio ir praktinio mokymo santykis yra toks, kad būtų skiriama pakankamai dėmesio teorijai, siekiant 
išlaikyti universitetinio mokymo lygį. 
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5.6.2. Vaistininkų oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 
 

Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Pažymėjimas, išduotas kartu su 

diplomu Atskaitos data 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1987 m. spalio 1 d.    

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

2004 m. gegužės 1 d. 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1987 m. spalio 1 d.    

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1987 m. spalio 1 d.    

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  2004 m. gegužės 1 d. 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1987 m. spalio 1 d.    

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1987 m. spalio 1 d.    

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1987 m. spalio 1 d.    

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1987 m. spalio 1 d.    

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1993 m. lapkričio 1 d. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  2004 m. gegužės 1 d. 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  2004 m. gegužės 1 d. 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  2004 m. gegužės 1 d. 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1987 m. spalio 1 d.    

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, röv: mag. pharm) Egyetem 

 2004 m. gegužės 1 d. 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  2004 m. gegužės 1 d. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 

dokumentai Dokumentą išduodanti institucija Pažymėjimas, išduotas kartu su 
diplomu Atskaitos data 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1987 m. spalio 1 d.    

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1987 m. spalio 1 d.    

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

1. Akademia Medyczna 
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 2004 m. gegužės 1 d. 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1987 m. spalio 1 d.    

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv „magister farmacije / magistra 
farmacije“ 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

2004 m. gegužės 1 d. 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „magister farmácie“ 
(„Mgr.“) 

Vysoká škola  2004 m. gegužės 1 d. 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1994 m. spalio 1 d. 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1994 m. spalio 1 d. 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1987 m. spalio 1 d.    
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V.7. Architektas 
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5.7.1. Laikantis 46 straipsniu pripažinti architektų oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 
 

Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 

Referenciniai 
akademiniai metai 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. „Faculté Polytechnique“ van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988-1989 m. 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988-1989 m. 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung 
gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988-1989 m. 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988-1989 m. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 

Referenciniai 
akademiniai metai 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores 

de arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 

arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de 

Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura 

de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior 

de arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 

arquitectura de San Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 

Pamplona; 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 

Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 

Villanueva de la Cañada ; 
– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura 

de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura 

de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988-1989 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999-2000 m. 
 
1999-2000 m. 
1997-1998 m. 
1998-1999 m. 
1999-2000 m. 
1998-1999 m. 
1999-2000 m. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 

Referenciniai 
akademiniai metai 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988-1989 m. 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch. NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 - Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988-1989 m. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 

Referenciniai 
akademiniai metai 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988-1989 m. Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998-1999) 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma "La Sapienza" 
 

 1998-1999 m. 
 

Italia 
 

Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002-2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003-2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma „La 
Sapienza“ 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–    Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002-2003 m.  
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 

Referenciniai 
akademiniai metai 

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988-1989 m. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 

Referenciniai 
akademiniai metai 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998-1999 m.  

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto 

 1988-1989 m. 
 
1991-1992 m. 

Suomi/ 
Finland 
 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998-1999 m. 
 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 

1998-1999 m. 
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Šalis Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys 
dokumentai Dokumentą išduodanti institucija 

Pažymėjimas, išduotas kartu su 
kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais 

Referenciniai 
akademiniai metai 

1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 
– Colleges of Art  
– Schools of Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
46 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

1988-1989 m.  

________________________ 
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VI PRIEDAS 

Įgytos teisės, taikomos  

pripažįstamoms profesijoms pagal  

minimalių mokymo sąlygų koordinavimą  

6.1. Specializuotų gydytojų įgytos teisės  
 Biologinė hematologija  

Minimali mokymo kursų trukmė – 4 metai   
Stomatologija 

Minimali mokymo kursų trukmė – 3 metai 
Šalis Pavadinimas   Šalis Pavadinimas  

Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Panaikinimo datos, kaip apibrėžta 27 straipsnio 5 dalyje:     
    

* 1983 m. sausio 1 d., išskyrus asmenis, pradėjusius mokymo kursus iki 
tos datos ir baigusius juos iki 1988 m. 

   

 
 Dermatologija 

Minimali mokymo kursų trukmė – 4 metai   
Venerologija 

Minimali mokymo kursų trukmė – 4 metai  
Šalis Pavadinimas   Šalis Pavadinimas  

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Tropinės ligos 
Minimali mokymo kursų trukmė – 4 metai  

Gastroenterologinė chirurgija 
Minimali mokymo kursų trukmė – 5 metai  

Šalis Pavadinimas   Šalis Pavadinimas  
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirurgía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’aparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Panaikinimo datos, kaip apibrėžta 25 straipsnio 5 dalyje:  
    

   * 1983 m. sausio 1 d. 

 



 
13781/2/04 REV 2  JJ/ks 2 
VI PRIEDAS DG C I   LT 

 
 Skubioji ir traumų medicina 

Minimali mokymo kursų trukmė – 5 metai  
Klinikinė neurofiziologija 

Minimali mokymo kursų trukmė – 4 metai  
Šalis Pavadinimas   Šalis Pavadinimas  

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 

Dantų, burnos ir veido bei žandikaulių chirurgija (pagrindinės 
medicinos ir odontologijos studijos)1 

Minimali mokymo kursų trukmė – 4 metai  
Šalis Pavadinimas  

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 

                                                 
1 Į mokymo kursus, kuriuos baigus išduodami dantų, burnos ir veido bei žandikaulių chirurgijos (pagrindinės medicinos ir 

odontologijos studijos) specialisto oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, įtrauktas pagrindinių medicinos studijų 
(22 straipsnis) baigimas bei patvirtinimas ir, be to, pagrindinių gydytojų odontologų studijų (32 straipsnis) baigimas bei 
patvirtinimas.  

 



 
13781/2/04 REV 2  JJ/ks          3 
VI PRIEDAS DG C I           LT 

6.2. Architektų, kurie naudojasi pagal 49 straipsnio 1 dalį įgytomis teisėmis, oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 
 

ŠALIS Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Referenciniai akademiniai 
metai 

België/Belgique/Belgien – Diplomai, kuriuos suteikė nacionalinės aukštosios architektūros mokyklos arba nacionaliniai architektūros institutai (architecte-architect) 
– diplomai, kuriuos suteikė Hasselt provincijos aukštoji architektūros mokykla (architect) 
– diplomai, kuriuos suteikė Karališkosios dailės akademijos (architecte – architect) 
– diplomai, kuriuos suteikė „écoles Saint-Luc“ (architecte – architect) 
– universiteto civilinės inžinerijos diplomai, prie kurių pridedamas architektų asociacijos išduotas profesinio mokymosi pažymėjimas, jo 

turėtojui suteikiantys teisę naudotis architekto profesine kvalifikacija (architecte – architect) 
– architektūros diplomai, kuriuos suteikė centrinės arba valstybinės architektūros egzaminų komisija (architecte – architect) 
– civilinės inžinerijos (architektūros) diplomai ir architektūros (inžinerijos) diplomai, kuriuos suteikė universitetų taikomųjų mokslų 

fakultetai ir Monso politechnikos fakultetas (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987-1988 m. 

Česká republika – diplomai, kuriuos suteikė „České vysoké učení technické“ (Čekijos technikos universitetas Prahoje) fakultetai:  
„Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství“ (Architektūros ir pastatų statybos fakultetas) (iki 1951 m.),  
„Fakulta architektury a pozemního stavitelství“ (Architektūros ir pastatų statybos fakultetas) (nuo 1951 m. iki 1960 m.),  
„Fakulta stavební“ (Civilinės inžinerijos fakultetas) (nuo 1960 m.) šiose studijų srityse: pastatų statyba ir struktūra, pastatų statyba, 
statyba ir architektūra, architektūra (įskaitant miestų planavimą ir žemėtvarką), civilinė statyba ir statyba pramoninei bei žemės ūkio 
produkcijai ar civilinės inžinerijos studijų programa pastatų statybos ir architektūros studijose,  
„Fakulta architektury“ (Architektūros fakultetas) (nuo 1976 m.) šiose studijų srityse: architektūra, miestų planavimas ir žemėtvarka, ar 
studijų programoje: architektūra ir miestų planavimas, šiose studijų srityse: architektūra, architektūros dizaino teorija, miestų 
planavimas ir žemėtvarka, architektūros istorija ir istorinių paminklų rekonstrukcija ar architektūra ir pastatų statyba, 

– diplomai, kuriuos suteikė „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše“ (iki 1951 m.) architektūros ir statybos srityje, 
– diplomai, kuriuos suteikė „Vysoká škola stavitelství v Brně" (nuo 1951 m. iki 1956 m.) architektūros ir statybos srityje, 
– diplomai, kuriuos suteikė „Vysoké učení technické v Brně“, by „Fakulta architektury“ (Architektūros fakultetas) (nuo 1956 m.) 

architektūros ir miestų planavimo srityje ar „Fakulta stavební“ (Civilinės inžinerijos fakultetas) (nuo 1956 m.) statybos studijų srityje, 
– diplomai, kuriuos suteikė „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava“, „Fakulta stavební“ (Civilinės inžinerijos fakultetas) 

(nuo 1997 m.) konstrukcijos ir architektūros studijų srityje ar civilinės inžinerijos studijų srityje, 
– diplomai, kuriuos suteikė „Technická univerzita v Liberci“, „Fakulta architektury“ (Architektūros fakultetas) (nuo 1994 m.) 

architektūros ir miestų planavimo studijų programos architektūros studijų srityje, 
– diplomai, kuriuos suteikė „Akademie výtvarných umění v Praze“ vaizduojamojo meno programos architektūrinio dizaino studijų 

srityje, 
– diplomai, kuriuos suteikė „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze“ vaizduojamojo meno programos architektūros studijų srityje, 
– suteikiantis teisę dirbti pažymėjimas, kurį suteikė „Česká komora architektů“, nenurodydama konkrečios srities arba pastatų statybos 

srityje; 
 

2006-2007 m. 
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ŠALIS Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Referenciniai akademiniai 

metai 
Danmark – diplomai, kuriuos suteikė Kopenhagos ir Århus nacionalinės architektūros mokyklos (architekt) 

– registracijos pažymėjimas, kurį suteikė Architektūros taryba pagal 1975 m. gegužės 28 d. įstatymą Nr. 202 (registreret arkitekt) 
– diplomai, kuriuos suteikė Aukštosios civilinės inžinerijos mokyklos (bygningskonstruktór). Prie jų pridedamas kompetentingų institucijų 

išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad atitinkamas asmuo išlaikė formalios kvalifikacijos egzaminą. Į šį pažymėjimą įeina kandidato 
sudarytų ir įvykdytų planų patvirtinimas per paskutiniuosius šešerius šios direktyvos 48 straipsnyje minimos tikrosios praktikos metus  

1987-1988 m. 

Deutschland – diplomai, kuriuos suteikė dailės institutai (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 
– diplomai, kuriuos suteikė „Technische Hochschulen“ arba technikos universitetų architektūros katedros (Architektur/Hochbau), arba 

universitetai tiek, kiek šios institucijos susijungia į „Gesamthochschulen“, „Gesamthochschulen“ (Dipl.-Ing. ir bet kuris kitas vardas, kuris 
šių diplomų turėtojams gali būti suteikiamas vėliau) 

– diplomai, kuriuos suteikė „Fachhochschulen“ architektūros katedros (Architektur/Hochbau) tiek, kiek šios institucijos susijungia į 
„Gesamthochschulen“, „Gesamthochschulen“ architektūros katedros (Architektur /Hochbau), o kai studijos trunka trumpiau nei ketverius 
metus, bet ne trumpiau nei trejus metus, prie jų pridedamas pažymėjimas, patvirtinantis ketverių metų profesinę patirtį Vokietijos 
Federacinėje Respublikoje. Šį pažymėjimą išduoda profesinė institucija pagal 47 straipsnio 1 dalį (Ingenieur grad. ir bet kuris kitas vardas, 
kuris šių diplomų turėtojams gali būti suteiktas vėliau) 

– diplomai (Prűfungszeugnisse), kuriuos iki 1973 m. sausio 1 d. suteikė „Ingenieurschulen“ ir „Werkkunstschulen“ architektūros katedros. 
Prie jų pridedamas kompetentingos institucijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad atitinkamas asmuo išlaikė oficialios 
kvalifikacijos egzaminą. Į šį pažymėjimą įeina kandidato sudarytų ir įvykdytų planų patvirtinimas per paskutiniuosius šešerius šios 
direktyvos 48 straipsnyje minimos tikrosios praktikos metus 

1987-1988 m. 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (architektūros studijų 
diplomai, kuriuos suteikė Estijos menų akademijos Architektūros fakultetas nuo 1996 m.), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 
1989-1995 (kuriuos suteikė Talino meno universitetas 1989–1995 m.), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 
(kuriuos suteikė Estijos SSR valstybinis meno institutas 1951–1988 m.) 

2006-2007 m. 

Eλλάς – inžinerijos (architektūros) diplomai, kuriuos suteikė Atėnų Metsovion Polytechnion. Prie jų pridedamas Graikijos technikos rūmų išduotas 
pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti architekto veiklą. 

– inžinerijos (architektūros) diplomai, kuriuos suteikė Salonikų Aristotelion Panepistimion. Prie jų pridedamas Graikijos technikos rūmų 
išduotas pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti architekto veiklą. 

– inžinerijos (civilinės inžinerijos) diplomai, kuriuos suteikė Atėnų Metsovion Polytechnion. Prie jų pridedamas Graikijos technikos rūmų 
išduotas pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti architekto veiklą. 

– inžinerijos (civilinės inžinerijos) diplomai, kuriuos suteikė Salonikų Aristotelion Panepistimion. Prie jų pridedamas Graikijos technikos 
rūmų išduotas pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti architekto veiklą. 

– inžinerijos (civilinės inžinerijos) diplomai, kuriuos suteikė Panepistimion Thrakis. Prie jų pridedamas Graikijos technikos rūmų išduotas 
pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti architekto veiklą. 

– inžinerijos (civilinės inžinerijos) diplomai, kuriuos suteikė Panepistimion Patron. Prie jų pridedamas Graikijos technikos rūmų išduotas 
pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti architekto veiklą. 

1987-1988 m. 

España oficiali architekto kvalifikacija (título oficial de arquitecto), kurią suteikė Švietimo ir mokslo ministerija arba universitetai 1987-1988 m. 
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ŠALIS Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Referenciniai akademiniai 

metai 
France – Vyriausybės suteiktas architekto diplomas, kurį iki 1959 m. išdavė Švietimo ministerija, o vėliau – Kultūros ministerija (architecte DPLG) 

– diplomai, kuriuos suteikė „Ecole spéciale d’architecture“ (architecte DESA) 
– diplomai, kuriuos nuo 1955 m. suteikė „Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg” (buvusios „Ecole nationale 

d’ingénieurs de Strasbourg”) architektūros katedra (architecte ENSAIS) 

1987-1988 m. 

Ireland – architektūros bakalauro laipsnis, kurį Dublino universiteto koledžo architektūros absolventams suteikia Airijos nacionalinis universitetas 
(B Arch. (NUI)); 

– mokslo laipsnį suteikiantis architektūros diplomas, kurį išduoda Technologijos koledžas, Bolton gatvė, Dublinas (Dipl. Arch.) 
– Airijos Karališkojo architektūros instituto asociacijos pažymėjimas (ARIAI) 
– Airijos Karališkojo architektūros instituto narystės pažymėjimas (MRIAI) 

1987-1988 m. 

Italia – „laurea in architettura“ – diplomai, kuriuos suteikia Venecijos ir Kalabrijos srities universitetai, politechnikos institutai ir architektūros 
institutai. Prie jų pridedamas diplomas, suteikiantis teisę jo turėtojui savarankiškai vykdyti architekto veiklą. Pastarąjį diplomą išduoda 
Švietimo ministras po to, kai kandidatas kompetentingoje taryboje išlaiko valstybinį egzaminą, suteikiantį jam teisę savarankiškai vykdyti 
architekto veiklą (dott. Architetto) 

– „laurea in ingegneria“ – pastatų statybos diplomai,  kuriuos suteikia universitetai ir politechnikos institutai. Prie jų pridedamas diplomas, 
suteikiantis teisę jo turėtojui savarankiškai vykdyti architekto veiklą. Pastarąjį diplomą išduoda Švietimo ministras po to, kai kandidatas 
kompetentingoje taryboje išlaiko valstybinį egzaminą, suteikiantį jam teisę savarankiškai vykdyti architekto veiklą (dott. Ing. Architetto or 
dott. Ing. In ingegneria civile) 

1987-1988 m. 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (registracijos 
Architektų registre pažymėjimas, kurį išdavė Kipro mokslo ir technikos rūmai (ETEK)) 

2006-2007 m. 

Latvija – „Arhitekta diploms“ ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, 
Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un „Arhitekta prakses sertifikāts“, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (architekto diplomas, 
kurį suteikė Latvijos valstybinio universiteto Civilinės inžinerijos fakulteto Architektūros departamentas iki 1958 m., Rygos politechnikos 
instituto Civilinės inžinerijos fakulteto Architektūros departamentas 1958-1991 m., Rygos technikos universiteto Architektūros fakultetas 
nuo 1991 ir 1992 m., ir Latvijos architektų asociacijos registracijos pažymėjimas) 

2006-2007 m. 

Lietuva − inžinieriaus architekto ir (arba) architekto diplomai, kuriuos suteikė Kauno politechnikos institutas iki 1969 m.,  
– architekto ir (arba) architektūros bakalauro ir (arba) architektūros magistro diplomai, kuriuos suteikė Vilniaus inžinerinis statybos 

institutas iki 1990 m., Vilniaus technikos universitetas iki 1996 m., Vilniaus Gedimino technikos universitetas nuo 1996 m, 
− specialisto, baigusio architektūros kursus ir (arba) architektūros bakalauro ir (arba) architektūros magistro kursus, diplomai, kuriuos 

suteikė LTSR Valstybinis dailės institutas iki 1990 m.; Vilniaus dailės akademija nuo 1990 m. 
− architektūros bakalauro ir (arba) architektūros magistro diplomai, kuriuos suteikė Kauno technologijos universitetas nuo 1997 m. 
Visi šie diplomai pateikiami kartu su atestacinės komisijos išduodamu pažymėjimu, suteikiančiu teisę užsiimti veikla architektūros srityje 
(atestuotas architektas) 

2006-2007 m. 
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ŠALIS Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Referenciniai akademiniai 
metai 

Magyarország − „okleveles építészmérnök“ diplomas (architektūros, architektūros magistro diplomas), kurį suteikė universitetas,  
– „okleveles építész tervező művész“ diplomas (architektūros ir pastatų statybos magistro diplomas), kurį suteikė universitetas 

2006-2007 m. 

Malta − Perit: Lawrja ta’ Perit diplomas, išduotas Universita` ta’ Malta, kuris suteikia teisę įsiregistruoti kaip „Perit“ 2006-2007 m. 
Nederland – pažymėjimas, nurodantis, kad jo turėtojas išlaikė egzaminą architekto mokslo laipsniui gauti, kurį suteikia Delftų ir Eindhoveno technikos 

koledžų architektūros katedros (bouwkundig ingenieur) 
– diplomai, kuriuos suteikė valstybės pripažintos architektūros akademijos (architect) 
– diplomai, kuriuos iki 1971 m. suteikė buvę architektūros koledžai (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) 
– diplomai, kuriuos iki 1970 m. suteikė buvę arhitektūros koledžai (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) 
– pažymėjimas, nurodantis, kad atitinkamas asmuo išlaikė egzaminą, kurį organizavo „Bond van Nederlandse Architecten“ architektų 

taryba (Olandijos architektų ordinas, BNA) (architect) 
– „Stichting Instituut voor Architectuur“ („Architektūros instituto“ fondo) diplomas (IVA), išduotas baigus šio fondo organizuojamas 

studijas, trunkančias ilgiau nei ketverių metų minimalų laikotarpį (architect). Prie jo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas 
pažymėjimas, patvirtinantis, kad atitinkamas asmuo išlaikė oficialios kvalifikacijos egzaminą. Į šį pažymėjimą įeina kandidato sudarytų ir 
įvykdytų planų patvirtinimas per paskutiniuosius šešerius šios direktyvos 44 straipsnyje minimos tikrosios praktikos metus.  

– kompetentingos institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad iki 1985 m. rugpjūčio 5 d. atitinkamas asmuo išlaikė „Kandidaat in de 
bouwkunde“ egzaminą mokslo laipsniui gauti, kurį surengė Delfto ir Eindhoveno technikos koledžai, ir ne trumpiau nei penkerius metus 
iki pat tos dienos jis vykdė architekto veiklą, kurios pobūdis ir reikšmė pagal Nyderlandų reikalavimus garantuoja, kad jis yra pakankamai 
kompetentingas vykdyti šią veiklą (architect) 

– pažymėjimas, kompetentingos institucijos išduotas tik tiems asmenims, kurie iki 1985 m. rugpjūčio 5 d. sulaukė 40 metų amžiaus, 
patvirtinantis, kad ne trumpiau nei penkerius metus iki pat tos dienos atitinkamas asmuo vykdė architekto veiklą, kurios pobūdis ir 
reikšmė pagal Nyderlandų reikalavimus garantuoja, kad jis yra pakankamai kompetentingas vykdyti šią veiklą (architect) 

– septintojoje ir aštuntojoje įtraukoje minimi pažymėjimai nebeturi būti pripažįstami nuo tos dienos, kai Nyderlanduose įsigalioja įstatymai 
ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys architekto veiklos pradėjimą ir vykdymą pagal architekto profesinę kvalifikaciją tiek, kiek pagal šias 
nuostatas šie pažymėjimai neleidžia pradėti tokios veiklos pagal šią profesinę kvalifikaciją 

1987-1988 m. 

Österreich – Vienos ir Graco technologijos universitetų, Insbruko universiteto statybos inžinerijos („Bauingenieurwesen“) ir architektūros 
(„Architektur“) fakulteto suteikti diplomai architektūros, statybos inžinerijos („Bauingenieurwesen“), statybos („Hochbau“) ir 
„Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen“ srityse 

– „Bodenkultur“ universiteto suteikti „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“ studijų diplomai 
– Vienos universiteto Taikomojo meno kolegijos suteikti architektūros studijų diplomai 
– Vienos dailės akademijos suteikti architektūros studijų diplomai 
– aukštesniųjų technikos kolegijų arba statybos technikos kolegijų suteikti sertifikuotų inžinierių (Ing.) diplomai su „Baumeister“ licencija, 

patvirtinančia ne trumpesnę kaip šešerių metų profesinę patirtį Austrijoje ir išduodama išlaikius egzaminą 
– Linco meninio ir pramoninio profesinio rengimo universitetinės kolegijos suteikti architektūros studijų diplomai  
– pagal Statybos technikų įstatymą (Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr. 156/1994) išduoti statybos inžinierių ar inžinierių konsultantų statybos 

srityje kvalifikacijos („Hochbau“, „Bauwesen“, „Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen“, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“) 
pažymėjimai 

1997-1998 m. 
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metai 
Polska Diplomai, kuriuos suteikė šie architektūros fakultetai: 

– Varšuvos technologijos universiteto Architektūros fakultetas Varšuvoje (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); profesinį architekto vardą: 
inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera 
architekta; magister inżynier architekt 
(nuo 1945 m. iki 1948 m. vardą: inżynier architekt, magister nauk technicznych; nuo 1951 m. iki 1956 m. vardą inżynier architekt; nuo 1954 m. iki 1957 
m. antros pakopos vardą inżyniera magistra architektury; nuo 1957 m. iki 1959 m. vardą inżyniera magistra architektury; nuo 1959 m. iki 1964 m.: vardą 
magistra inżyniera architektury; nuo 1964 m. iki 1982 m. vardą magistra inżyniera architekta; nuo 1983 m. iki 1990 m. vardą magister inżynier architekt; 
nuo 1991 m. vardą magistra inżyniera architekta), 

– Krokuvos technologijos universiteto Architektūros fakultetas Krokuvoje (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); profesinį architekto vardą 
magister inżynier architekt (nuo 1945 m. iki 1953 m. Kasybos ir metalurgijos universiteto Politechninis architektūros fakultetas – Akademia Górniczo-
Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), 

– Vroclavo technologijos universiteto Architektūros fakultetas Vroclave (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); profesinį architekto vardą: 
inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (nuo  
1949 m. iki 1964 m. vardą: inżynier architekt, magister nauk technicznych; nuo 1956 m. iki 1964 m. vardą magister inżynier architektury; nuo 1964 m. 
vardą magister inżynier architekt), 

– Silezijos technologijos universiteto Architektūros fakultetas Glivice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); profesinį architekto vardą: inżynier 
architekt; magister inżynier architekt (nuo 1945 m. iki 1955 m. Inžinerijos ir statybos fakultetas – Wydział Inżynieryjno-Budowlany vardą inżynier 
architekt; nuo 1961 m. iki 1969 m. Pramoninės statybos ir bendrosios inžinerijos fakultetas – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego vardą 
magister inżynier architekt; nuo 1969 m. iki 1976 m. Civilinės inžinerijos ir architektūros fakultetas – Wydział Budownictwa i Architektury vardą 
magister inżynier architekt; nuo 1977 m. Architektūros fakultetas – Wydział Architektury vardą magister inżynier architekt, nuo 1995 m. vardą inżynier 
architekt), 

– Poznanės technologijos universiteto Architektūros fakultetas Poznanėje (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); profesinį architekto vardą: 
inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (nuo 1945 m. iki 1955 m. Inžinerijos mokyklos Architektūros fakultetas – Szkoła 
Inżynierska, Wydział Architektury vardą inżynier architektury; nuo 1978 m. vardą magister inżynier architekt, nuo 1999 m. vardą inżynier architekt), 

– Gdansko technikos universiteto Architektūros fakultetas Gdanske (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); profesinį architekto vardą magister 
inżynier architekt (nuo 1945 m. iki 1969 m. Architektūros fakultetas – Wydział Architektury nuo 1969 m. iki 1971 m. Civilinės inžinerijos ir 
architektūros fakultetas – Wydział Budownictwa i Architektury; nuo 1971 m. iki 1981 m. Architektūros ir miestų planavimo institutas – Instytut 
Architektury i Urbanistyki; nuo 1981 m. Architektūros fakultetas – Wydział Architektury), 

– Bialystoko technikos universiteto Architektūros fakultetas Bialystoke (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); profesinį architekto vardą 
magister inżynier architekt (nuo 1975 m. iki 1989 m. Architektūros institutas – Instytut Architektury), 

– Lodzės technikos universiteto Civilinės inžinerijos, architektūros ir aplinkos inžinerijos fakultetas Lodzėje (Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); profesinį architekto vardą: inżynier architekt; magister inżynier architekt (nuo 1973 m. iki 1993 m. 
Civilinės inžinerijos ir architektūros fakultetas – Wydział Budownictwa i Architektury, o nuo 1992 m. Civilinės inžinerijos, architektūros ir aplinkos 
inžinerijos fakultetas – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; vardą: nuo 1973 m. iki 1978 m., vardą inżynier architekt, nuo 1978 
m. vardą magister inżynier architekt), 

– Ščecino technikos universiteto Civilinės inžinerijos ir architektūros fakultetas Ščecine (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); 
profesinį architekto vardą: inżynier architekt; magister inżynier architekt (nuo 1948 m. iki  
1954 m. Aukštosios inžinerijos mokyklos Architektūros fakultetas – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury vardą inżynier architekt, nuo 
1970 m. vardą magister inżynier architekt, o nuo 1998 m. vardą inżynier architekt). 

Prie visų šių diplomų pridedamas narystės pažymėjimas, išduodamas atitinkamo regiono architektų rūmų Lenkijoje, kuris suteikia teisę Lenkijoje užsiimti 
veikla architektūros srityje 

2006-2007 m. 
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ŠALIS Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Referenciniai akademiniai 
metai 

Portugal – diplomas „diploma do curso especial de arquitectura“, kurį suteikė Lisabonos ir Porto dailės mokyklos 
– architekto diplomas „diploma de arquitecto“, kurį suteikė Lisabonos ir Porto dailės mokyklos 
– diplomas „diploma o curso de arquitectura“, kurį suteikė Lisabonos ir Porto aukštosios dailės mokyklos 
– diplomas „diploma de licenciatura em arquitectura“, kurį suteikė Lisabonos aukštoji dailės mokykla 
– diplomas „carta de curso de licenciatura em arquitectura“, kurį suteikė Lisabonos technikos universitetas ir Porto universitetas 
– civilinės inžinerijos universiteto diplomas, kurį suteikė Lisabonos technikos universiteto Aukštojo technikos mokslo institutas 

(licenciatura em engenharia civil) 
– civilinės inžinerijos universiteto diplomas, kurį suteikė Porto universiteto inžinerijos (de Engenharia)  fakultetas (licenciatura em 

enegenharia civil)  
– civilinės inžinerijos universiteto diplomas, kurį suteikė Koimbros universiteto Mokslų ir technologijos fakultetas (licenciatura em 

enegenharia civil) 
– civilinės inžinerijos (gamybos) universiteto diplomas, kurį suteikė Minjo universitetas (licenciatura em enegenharia civil, produção) 

1987-1988 m. 

Slovenija – „Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture“ (universiteto architektūros diplomas), 
kurį suteikė Architektūros fakultetas. Prie jo,  pripažįstamo įstatymu, pridedamas kompetentingos valdžios institucijos architektūros 
srityje pažymėjimas, suteikiantis teisę užsiimti veikla architektūros srityje, 

– universiteto diplomas, kurį suteikė technikos fakultetai, suteikdami „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna 
diplomirana inženirka“ vardą. Prie jo, pripažįstamo įstatymu, pridedamas kompetentingos valdžios institucijos architektūros srityje , 
pažymėjimas, suteikiantis teisę užsiimti veikla architektūros srityje. 

2006-2007 m. 
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ŠALIS Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Referenciniai akademiniai 
metai 

Slovensko – „architektūros ir pastatų statybos“ („architektúra a pozemné staviteľstvo“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos 
universitetas (Slovenská vysoká škola technická) Bratislavoje 1950-1952 m. (vardas: Ing.), 

– „architektūros“ („architektúra“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos Architektūros ir pastatų statybos fakultetas (Fakulta 
architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavoje 1952-1960 m. (vardas: Ing. arch.), 

– „pastatų statybos“ („pozemné staviteľstvo“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos universiteto Architektūros ir pastatų 
statybos fakultetas (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavoje 1952-1960 m. 
(vardas: Ing.), 

– „architektūros“ („architektúra“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos universiteto Civilinės inžinerijos fakultetas (Stavebná 
fakulta, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavoje 1961-1976 m. (vardas: Ing. arch.), 

– „pastatų statybos“ („pozemné stavby“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos universiteto Civilinės inžinerijos fakultetas 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavoje 1961-1976 m. (vardas: Ing.), 

– „architektūros“ („architektúra“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos universiteto Architektūros fakultetas (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavoje nuo 1977 m. (vardas: Ing. arch.), 

– „urbanistikos“ („urbanizmus“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos universiteto Architektūros fakultetas (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavoje nuo 1977 m. (vardas: Ing. arch.), 

– „pastatų statybos“ („pozemné stavby“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos universiteto Civilinės inžinerijos fakultetas 
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavoje 1977-1997 m. (vardas: Ing.), 

– „architektūros ir pastatų statybos“ („architektúra a pozemné stavby“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos universiteto 
Civilinės inžinerijos fakultetas (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavoje nuo 1998 m. (vardas: Ing.), 

– „pastatų statybos – specializacija: architektūra“ („pozemné stavby – špecializácia: architektúra“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos 
technikos universiteto Civilinės inžinerijos fakultetas (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavoje 2000-2001 m. 
(vardas: Ing.), 

– „pastatų statybos ir architektūros“ („pozemné stavby a architektúra“) studijų diplomas, kurį suteikė Slovakijos technikos universiteto 
Civilinės inžinerijos fakultetas (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) Bratislavoje nuo 2001 m. (vardas: Ing.), 

– „architektūros“ („architektúra“) studijų diplomas, kurį suteikė Vaizduojamojo meno ir dizaino akademija (Vysoká škola výtvarných 
umení) Bratislavoje nuo 1969 m. (vardas: Akad. arch. iki 1990 m.; Mgr. 1990-1992 m.; Mgr. arch. 1992-1996 m.; Mgr. art. nuo 1997 m.), 

– „pastatų statybos“ („pozemné staviteľstvo“) studijų diplomas, kurį suteikė Technikos universiteto Civilinės inžinerijos fakultetas 
(Stavebná fakulta,Technická univerzita) Košice 1981-1991 m. (vardas: Ing.), 

Prie visų pridedamas:: 
– suteikiantis teisę dirbti pažymėjimas, kurį išdavė Slovakijos architektų rūmai (Slovenská komora architektov) Bratislavoje, nenurodydami 

konkrečios srities arba pastatų statybos  („pozemné stavby“) ar žemėtvarkos („územné plánovanie“) srityje, 
– suteikiantis teisę dirbti pažymėjimas, kurį išdavė Slovakijos civilinių inžinierių rūmai (Slovenská komora stavebných inžinierov) 

Bratislavoje pastatų statybos srityje („pozemné stavby“) 

2006-2007 m. 

Suomi/Finland – technologijos universitetų ir Oulu universiteto architektūros fakultetų suteikti diplomai (arkkitehti/arkitekt) 
– technologijos institutų suteikti diplomai  (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997-1998 m. 
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ŠALIS Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Referenciniai akademiniai 
metai 

Sverige – Karališkojo technologijos instituto Architektūros fakulteto, Chalmerso technologijos instituto ir Lundo universiteto Technologijos 
instituto suteikti diplomai (arkitekt, universiteto diplomas architektūros srityje) 

– „Svenska Arkiteters Riksförbund“ (SAR) nario pažymėjimas, jei atitinkami asmenys yra įgiję išsilavinimą valstybėje, kurioje taikoma ši 
direktyva 

1997-1998 m. 

United Kingdom – kvalifikacijos, suteikiamos išlaikius egzaminus: 
– Karališkajame Britanijos architektūros institute, 
– architektūros mokyklose, esančiose universitetuose, politechnikos universitetuose, koledžuose, akademijose, technologijos ir 

meno mokyklose, 
kurias nuo 1985 m. birželio 10 d. pripažino Jungtinės Karalystės architektų registracijos taryba, įtraukdama į registrą (architektas) 

– pažymėjimas, nurodantis, kad jo turėtojas turi įgytą teisę turėti architekto profesinį vardą pagal 1931 m. Architektų registracijos akto 6 
straipsnio 1 dalies a punktą, 6 straipsnio 1 dalies b punktą arba 6 straipsnio 1 dalies d punktą (architektas) 

– pažymėjimas, nurodantis, kad jo turėtojas turi įgytą teisę turėti architekto profesinį vardą pagal 1938 m. Architektų registracijos akto 2 
straipsnį (architektas )  

1987-1988 m. 

 
 

________________________ 
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VII PRIEDAS 

Dokumentai ir pažymėjimai, kurie gali būti reikalingi laikantis 50 straipsnio 1 dalies 

1. Dokumentai 

a) Konkretaus asmens tautybės įrodymas. 

b) Konkretaus asmens profesinę kompetenciją arba oficialią kvalifikaciją patvirtinančių 

dokumentų, suteikiančių teisę verstis konkrečia profesija,  ir, kai taikoma,  asmens 

profesinę patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos.   

 Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali paprašyti pareiškėją 

pateikti reikalingą informaciją apie jo mokymą, siekdama nustatyti, ar yra potencialių 

esminių skirtumų lyginant su tos valstybės mokymu, kaip nustatyta 14 straipsnyje. Jeigu 

pareiškėjas negali pateikti tokios informacijos,  priimančiosios valstybės narės 

kompetentingos institucijos kreipiasi į kilmės valstybės narės kontaktinę instituciją, 

kompetentingą instituciją ar kitą atitinkamą instituciją.  

c) 16 straipsnyje minėtais atvejais pažymėjimas apie veiklos pobūdį ir trukmę, kurį išdavė 

kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios užsienio pilietis atvyko, 

kompetentinga institucija.  
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d) Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija iš reglamentuojama 

profesija norinčių verstis asmenų reikalauja dokumentų, patvirtinančių, kad tie asmenys 

turi geras rekomendacijas ar yra geros reputacijos, nėra bankrutavę, jeigu priimančioji 

valstybė narė laikinai sustabdo arba uždraudžia tokių asmenų profesinę veiklą dėl sunkaus 

profesinio nusižengimo ar kriminalinio nusikaltimo, ta valstybė narė, kaip pakankamą 

įrodymą, priima kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios atvyksta užsienio 

pilietis, kompetentingų institucijų išduotus dokumentus dėl ta profesija jos teritorijoje 

norinčių verstis valstybių narių piliečių, patvirtinančius, kad pastarieji atitinka 

reikalavimus. Tos institucijos privalo patiekti reikiamus dokumentus per du mėnesius.  

 Jeigu kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios atvyksta užsienio pilietis, 

kompetentingos institucijo neišduoda pirmojoje pastraipoje minėtų dokumentų, tokie 

dokumentai pakeičiami pareiškimu prisiekiant, arba valstybėse, kuriose netaikoma nuostata 

dėl pareiškimo prisiekiant – oficialiu pareiškimu, kurį pateikia konkretus asmuo 

kompetentintai teisminei arba administracinei institucijai arba tam tikrais atvejais – kilmės 

valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios atvyksta asmuo, notarui arba kvalifikuotai 

profesinei institucijai; tokia institucija arba notaras išduoda pažymėjimą, patvirtinantį 

pareiškimo prisiekiant arba oficialaus pareiškimo autentiškumą.  

e) Jeigu priimančioji valstybė narė iš savo pačios piliečių,  norinčių verstis reglamentuojama 

profesija, reikalauja pareiškėjo fizinę ar psichinę sveikatą patvirtinančio dokumento, ta 

valstybė narė, kaip pakankamą to patvirtinimą, priima kilmės valstybėje narėje 

reikalaujamą dokumentą. Jeigu kilmės valstybė narė neišduoda tokio dokumento, 

priimančioji valstybė priima tos valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą. 

Tokiu atveju kilmės valstybė narė privalo išduoti reikalaujamą dokumentą per du 

mėnesius. 
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f) Jeigu priimančioji valstybė narė iš savo pačios piliečių,  norinčių verstis reglamentuojama 

profesija, reikalauja: 

– patvirtinimo apie pareiškėjo finansinę padėtį, 

– patvirtinimo, kad pareiškėjas yra apdraustas nuo finansinės rizikos, susijusios su jo 

profesiniais įsipareigojimais, laikantis  priimančioje valstybėje narėje galiojančių 

įstatymų ir teisės aktų dėl draudimo sąlygų ir masto,  

 ta valstybė narė, kaip pakankamą patvirtinimą, priima su tuo susijusius dokumentus, 

kuriuos išdavė kitos valstybės narės bankai ir draudimo įmonės.  

2. Pažymėjimai 

Siekdamos palengvinti šios direktyvos III antraštinės dalies III skyriaus taikymą, valstybės narės 

gali numatyti, kad be oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, mokymo reikalavimus 

atitinkantis asmuo privalo pateikti pažymėjimą iš jo kilmės valstybės narės kompetentingų 

insitucijų, patvirtinantį, kad šiems oficialią kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams taikyta ši 

direktyva. 
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I. ĮŽANGA 

 

1. 2002 m. kovo 7 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo 1, grindžiamą EB sutarties 

40 straipsniu, 47 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies pirmuoju ir trečiuoju sakiniais ir 

55 straipsniu. 

 

2. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo nuomonę 2002 m. 

rugsėjo 18 d. 2  

 

3. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę pirmuoju svarstymu 2004 m. 

vasario 11 d. 3  

 

4. Komisija pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą 2004 m. balandžio 20 d. 4  

 

5. Taryba priėmė bendrąją poziciją pagal EB sutarties 251 straipsnį 2004 m. gruodžio 

21 d.  

 

II. TIKSLAI 

 

6. Visaapimantis pasiūlymo tikslas – konsoliduoti ir supaprastinti.  Juo siekiama į vieną 

bendrą direktyvą sujungti dvylika sektoriaus direktyvų, taikomų gydytojams, bendrosios 

praktikos slaugytojams, gydytojams odontologams, veterinarijos gydytojams, 

akušeriams, vaistininkams bei architektams, ir tris bendrosios sistemos direktyvas, kad 

minėtų profesijų atstovams būtų pateiktos paprastesnės ir aiškesnės taisyklės. Paliekant 

svarbiausias sąlygas ir garantijas, pasiūlymu supaprastinama struktūra ir tobulinamas 

sistemos veikimas. Siekiant dar labiau prisidėti prie darbo ir paslaugų rinkų lankstumo, 

jame taip pat numatomos 

                                                 
1 OL C 181E, 2002 7 30, p. 183. 
2 OL C 61, 2003 3 14, p. 67. 
3 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
4 KOM(2004) 317 - 8722/04. 
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paprastesnės tarpvalstybinių paslaugų teikimo sąlygos nei įsisteigimo laisvės sąlygos. 

Administracinio supaprastinimo siekiama pakeičiant keletą esamų komitetų vienu 

reguliavimo komitetu. Pasiūlymas taip pat apima keletą nuostatų dėl tvirtesnio 

nacionalinių administracijų bendradarbiavimo tarpusavyje ir su Komisija, teikiant 

piliečiams informaciją ir konsultacijas bei sprendžiant problemas. 

 

III. BENDROJI POZICIJA 

 

I antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos 

 

7. 2 straipsnio 2 dalyje Taryba pakeitė formuluotę „reglamentuojamos profesinės veiklos 

rūšys“ formuluote „reglamentuojama profesija, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies 

a punkte“, kadangi 3 straipsnyje apibrėžta tik antroji formuluotė. 

 

8. Siekdama paaiškinti santykį tarp šios direktyvos ir galiojančių direktyvų, išskyrus tas 

direktyvas, kurios yra panaikintos pasiūlymo 57 straipsniu (bendrosios pozicijos 

61 straipsnis) 5, Taryba 2 straipsnį papildė nauja 3 dalimi ir nauja konstatuojamąja 

dalimi (bendrosios pozicijos 37 konstatuojamoji dalis). 

 

9. Europos Parlamentas pasiūlė naują 2 straipsnio 2a dalį, pagal kurią notarams ši 

direktyva netaikoma. Taryba nepriėmė šio pakeitimo dėl priežasčių, kurias Komisija 

nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme. 

 

 Šia prasme Taryba sutiko su Europos Parlamento 31 konstatuojamosios dalies 

(bendrosios pozicijos 36 konstatuojamoji dalis) 31 pakeitimo esme, glaudžiau 

derindama formuluotę su EB sutarties 45 straipsniu. Be to, Taryba mano, kad 

                                                 
5 Bendrojoje pozicijoje naudojama nenutrūkstama numeracija. Konstatuojamosios dalies atveju, 

kai straipsniai ir (arba) dalys bendrojoje pozicijoje numeruojami kitaip nei Komisijos 
pasiūlyme, šiame dokumente nurodomas tiek Komisijos pasiūlymo, tiek bendrosios pozicijos 
numeris. 
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nereikia nurodyti, jog direktyva nepažeidžia Sutarties nuostatų (45 straipsnis ir 

39 straipsnio 4 dalis) taikymo, ir todėl iš šios konstatuojamosios dalies išbraukė šį 

teiginį. Taryba taip pat mano, kad nuoroda į sveikatą ir vartotojų apsaugą pateisina 

atskiros konstatuojamosios dalies atsiradimą (bendrosios pozicijos 38 konstatuojamoji 

dalis). 

 

10. Europos Parlamentas pasiūlė naują 2a straipsnį, kuriuo direktyvos taikymo sritis 

praplečiama ir trečiųjų šalių piliečiams (36 pakeitimas). Taryba nepriėmė šio pakeitimo 

dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme. Dėl panašių 

priežasčių Taryba apribojo 2 straipsnio 2 dalies taikymą, ją taikant tik „valstybių narių 

piliečiams“. 

 

11. 3 straipsnio 1 dalį Taryba papildė naujais sąvokų apibrėžimais d–h punktuose, 

perimdama galiojančiose direktyvose jau naudojamus sąvokų apibrėžimus. Taip pat, 

pasinaudodama Direktyvos 92/51/EEB 1 straipsnio formuluote, Taryba išsamesniu 

paaiškinimu papildė 3 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2 dalį. 

 

12. Europos Parlamentas pasiūlė 3 straipsnio 1 dalį (37 pakeitimas) papildyti „laisvosios 

profesijos“ apibrėžimu. Taryba nepriėmė šio pakeitimo dėl priežasčių, kurias Komisija 

nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme. 

 

13. Europos Parlamentas pasiūlė papildyti 3 straipsnio 3 dalį (38 pakeitimas). Taryba 

sutinka su Komisija, kad šis papildymas nereikalingas, ir todėl jo nepriėmė. 

 

14. Europos Parlamentas pasiūlė (39 pakeitimas), kad 4 straipsnio 1 dalyje būtų daroma 

nuoroda ne tik į teises, bet ir į pareigas. Iš esmės Komisija priima šį pakeitimą savo iš 

dalies pakeistame pasiūlyme, pirmenybę teikdama Direktyvose 89/48/EEB ir 

92/51/EEB naudojamai terminologijai („tos pačios sąlygos“). Šiuo atžvilgiu Taryba 

pritarė Komisijai. 
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15. Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio 3 dalis susijusi su tokiais atvejais, kai profesija, kurios 

kvalifikaciją pareiškėjas turi buveinės valstybėje narėje, yra profesijos, kuri 

priimančiojoje valstybėje narėje apima daugiau veiklos rūšių, savarankiška veiklos 

rūšis.  Joje reikalaujama, kad pareiškėjo kvalifikacijos pripažinimas suteiktų jam 

leidimą priimančiojoje valstybėje narėje verstis tik ta veikla, jeigu skirtumas per didelis, 

kad būtų taikoma kompensacinė priemonė pagal 14 straipsnį. Taryba nepritaria, kad 

valstybės narės būtų įpareigotos tokiu būdu suteikti dalinį leidimą dirbti pagal profesiją 

ir todėl išbraukė šią nuostatą. Todėl Europos Parlamento pasiūlyti 4 straipsnio 3 dalies 

pakeitimai (41 ir 139 pakeitimai) jau nėra būtini. Taryba taip pat išbraukė 48 straipsnio 

1 dalies antrą pastraipą, kuri, nesant 4 straipsnio 3 dalies, yra nebereikalinga (ji atitinka 

Europos Parlamento 112 pakeitimą). 

 

II antraštinė dalis – Laisvas paslaugų teikimas 

 

16. Galiojančiose bendrosios sistemos direktyvose nėra konkrečių nuostatų dėl 

tarpvalstybinių paslaugų teikimui taikomų sąlygų. Komisijos pasiūlymo II antraštinės 

dalies tikslas – nustatyti aiškias nuostatas, kad pagal Teisingumo Teismo precedentinę 

teisę laikinų ar nereguliarių tarpvalstybinių paslaugų teikimui būtų taikomos 

paprastesnės sąlygos nei įsisteigimo teisei. Sutikdama su šiuo tikslu Taryba pasiūlė 

keletą pokyčių, daugiausia skirtų nustatyti geresnę laikinų ir nereguliarių tarpvalstybinių 

paslaugų teikimo palengvinimo ir griežto visuomenės sveikatos ir saugos bei vartotojų 

apsaugos laikymosi pusiausvyrą. Šie pokyčiai išsamiau paaiškinami toliau. 

 

17. 5 straipsnio 2 dalyje Komisija pasiūlė prielaidą, kad laikinos ir nereguliarios 

tarpvalstybinės paslaugos būtų teikiamos ne ilgiau kaip šešiolika savaičių per metus. 

Europos Parlamentas (45 ir 4 pakeitimai) pasiūlė panaikinti šią prielaidą. Taryba sutinka 

su Europos Parlamentu, kad visoms profesijoms ir visomis aplinkybėmis nereikėtų 

taikyti vieno bendro kriterijaus, todėl ji pasirinko nuostatą, 
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pagal kurią paslaugų teikimo laikinumas ir retumas įvertinamas kiekvienu konkrečiu 

atveju, visų pirma pagal jo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą. 

5 konstatuojamoji dalis taip pat buvo atitinkamai patikslinta. 

 

18. Pasiūlymo 5 straipsnio 1 dalies b punkte yra sąlyga, kad įsisteigimo valstybėje narėje 

paslaugų teikėjas dirbtų pagal atitinkamą profesiją ne trumpiau kaip dvejus metus tais 

atvejais, kai ta profesija įsisteigimo valstybėje narėje yra nereglamentuojama. Taryba 

mano, kad vartotojų apsaugos interesais šie dveji metai turėtų įeiti į paskutiniųjų 

dešimties metų laikotarpį prieš teikiant paslaugą. Ji taip pat mano, kad dvejų metų stažo 

reikalavimas neturėtų būti taikomas tuomet, kai atitinkamos profesijos mokymas ir 

profesinis parengimas yra reglamentuojami įsisteigimo valstybėje narėje, nors ta 

profesija nėra reglamentuojama. 

 

19. Taryba mano, kad tuomet, kai teikiant laikinas ar nereguliarias paslaugas paslaugų 

teikėjui reikia fiziškai būti priimančiojoje valstybėje narėje, vartotojų apsaugos ir 

saugos interesais paslaugų teikėjas turi laikytis tam tikrų priimančiosios valstybės narės 

drausminių nuostatų. Siekiant proporcingumo bendrosios pozicijos 5 straipsnio 3 dalimi 

ir kartu pateikiama konstatuojamąja dalimi (bendrosios pozicijos 8 konstatuojamoji 

dalis) taikytinos drausminės nuostatos apribojamos, paliekant tik tas nuostatas, kurios 

yra būtinai reikalingos. 

 

20. Pasiūlymo 6 straipsnio a dalimi kitoje valstybėje narėje įsikūrę laikinų ir nereguliarių 

paslaugų teikėjai atleidžiami nuo reikalavimų, susijusių su priimančiosios valstybės 

narės profesinės organizacijos ar institucijos leidimu, registracija ar naryste joje.  

Siekdama palengvinti priimančiosios valstybės narės drausminių nuobaudų taikymą, jei 

būtina (žr. pirmiau minėtą 19 punktą), Taryba valstybėms narėms suteikė galimybę 

nukrypti nuo šios išimties, numatydama automatinę laikiną registraciją ar pro forma 

narystę tokioje organizacijoje ar institucijoje. Ši leidžianti nukrypti nuostata iš dalies 

remiasi Europos Parlamento 141 ir 5 pakeitimais, įskaitant išlygą, kad tokia registracija 

ar narystėjokiu būdu nevilkintų ar neapsunkintų paslaugų teikimo ir iš paslaugų teikėjo 
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nepareikalautų jokių papildomų išlaidų. Atsižvelgdama į šią bendrą leidžiančią nukrypti 

nuostatą, Taryba nemano, kad paslaugų teikėjams, kuriems taikomas ypatingas 

profesinės atsakomybės režimas, reikia Europos Parlamento 189 ir 143 pakeitimuose 

siūlomos konkrečios nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo 6 straipsnio. 

 

21. Pagal Komisijos pasiūlymo 7 straipsnį paslaugų teikėjui, kuris persikelia į priimančiąją 

valstybę narę teikti laikinas arba nereguliarias paslaugas, reikėtų iš anksto pranešti 

įsisteigimo valstybės narės informaciniam centrui. Europos Parlamentas pasiūlė 

(50 pakeitimas), kad paslaugų teikėjas turėtų informuoti tiek įsisteigimo valstybės narės, 

tiek priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas ir kad įsisteigimo 

valstybės narės kompetentingai institucijai būtų nustatyti įpareigojimai. Savo bendrojoje 

pozicijoje Taryba mano, kad atitinkama institucija, kuri turi būti informuota, yra 

priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, kuri turėtų žinoti, kad 

paslaugų teikėjas teikia paslaugas jos teritorijoje. Reikalavimas paslaugų teikėjui 

informuoti abi valstybes nares ir papildomų administracinių užduočių nustatymas 

įsisteigimo valstybės narės kompetentingai institucijai (kaip siūlė Europos Parlamentas) 

prieštarautų tikslui palengvinti tarpvalstybinių paslaugų teikimą. Be to, Taryba mano, 

kad paslaugų teikėjas turėtų pateikti atitinkamą pareiškimą tik, jeigu to reikalauja 

priimančioji valstybė narė, ir kad tokio pareiškimo galima reikalauti tik, kai paslaugų 

teikėjas pirmą kartą persikelia į priimančiąją valstybę narę teikti paslaugų, o paskui 

reikalauti kartą per metus, jei jis ketina tais metais teikti tokias paslaugas priimančiojoje 

valstybėje narėje (bendrosios pozicijos 7 straipsnio 1 dalis). Taip pat Taryba valstybėms 

narėms pasiūlė galimybę reikalauti, kad su tokiu pareiškimu reikėtų pateikti nedaug 

dokumentų (bendrosios pozicijos 7 straipsnio 2 dalis ir 7 konstatuojamoji dalis). 

 

22. Taryba mano, kad nuostata dėl profesijos pavadinimo, pagal kurį turi būti teikiamos 

laikinos ir nereguliarios tarpvalstybinės paslaugos, turi būti 7 straipsnyje, o ne 

5 straipsnio 3 dalyje, kaip siūlė Komisija. Todėl ši nuostata pateikiama bendrosios 

pozicijos 7 straipsnio 3 dalyje. Be to, Taryba dviem konkrečiais atvejais 
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nukrypo nuo bendrojo principo, kad tokios paslaugos turėtų būti teikiamos pagal 

įsisteigimo valstybės narės profesijos pavadinimą: jos turi būti teikiamos pagal 

priimančiosios valstybės narės profesijos pavadinimą tais atvejais, kurie yra išdėstyti 

bendrosios pozicijos 7 straipsnio 3 dalies paskutiniame sakinyje ir 7 straipsnio 4 dalies 

paskutinėje pastraipoje. 

 

23. Taryba pasiūlė galimybę, kad laikinų ir nereguliarių tarpvalstybinių paslaugų teikėjo 

profesinė kvalifikacija būtų patikrinta prieš jam pirmąkart teikiant paslaugas aiškiai 

nustatytais atvejais: reglamentuojamų profesijų, susijusių su visuomenės sveikata ar 

sauga, kurioms netaikomas automatinis pripažinimas pagal III antraštinės dalies 

III skyrių, atveju; tik tuomet, kai patikrinimo tikslas yra išvengti didelės žalos paslaugų 

gavėjo sveikatai ar saugai dėl paslaugų teikėjo profesinės kvalifikacijos trūkumo ir kai 

juo nesiekiama daugiau nei būtina tuo tikslu (bendrosios pozicijos 7 straipsnio 4 dalis ir 

6 konstatuojamoji dalis). 

 

24. Iš informacinių duomenų, kurių pagal 8 straipsnį priimančioji valstybė narė gali 

reikalauti iš įsisteigimo valstybės narės, sąrašo Taryba pašalino paslaugų teikėjo 

pilietybės įrodymą ir įrodymą, kad jis atitinka 5 straipsnio 1 dalies b punkto 

reikalavimus, kadangi tai yra informacija, kurią paslaugų teikėjui pačiam gali tekti 

pateikti pagal bendrosios pozicijos 7 straipsnio 2 dalies a ir d punktus. Kita vertus, 

paslaugų gavėjo sveikatos apsaugos ir saugos labui Taryba priimančiosios valstybės 

narės kompetentingoms institucijoms pasiūlė galimybę paprašyti įsisteigimo valstybės 

narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją dėl kokių nors profesinio 

pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo (bendrosios pozicijos 

8 straipsnio 1 dalis). Dėl tos pačios priežasties Taryba dar pridėjo nuostatą dėl keitimosi 

informacija skundo dėl paslaugų teikėjo pateikimo atveju (bendrosios pozicijos 

8 straipsnio 2 dalis). 

 

25. Taryba mano, kad reikalavimas valstybėms narėms įpareigoti paslaugų teikėją pateikti 

paslaugų gavėjui visą 9 straipsnyje išdėstytą informaciją visais atvejais užkrautų 

nereikalingą administracinę naštą tiek valstybėms narėms, tiek paslaugų teikėjui. Todėl 

Taryba valstybėms narėms suteikė galimybę reikalauti, kad 
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paslaugų teikėjas pateiktų dalį ar visą išvardytą informaciją ir į šią galimybę neįtraukė 

tų atvejų, kai paslauga teikiama pagal priimančiosios valstybės narės profesijos 

pavadinimą. Taryba išbraukė iš sąrašo nereikalingą punktą, susijusį su įsisteigimo 

valstybėje narėje taikomomis profesinėmis taisyklėmis (Komisijos pasiūlymo 

9 straipsnio e punktas). Iš dalies laikydamasi Europos Parlamento 53 pakeitimo, ji 

pridėjo punktą dėl draudimo apsaugos ar kitų asmeninės ar kolektyvinės profesinės 

atsakomybės apsaugos priemonių (bendrosios pozicijos 9 straipsnio f punktas). 

 

26. Europos Parlamentas pasiūlė naują 9a straipsnį, pagal kurį įstatymų numatytam sąskaitų 

auditui II antraštinė dalis netaikoma (55 pakeitimas). Iš esmės priimdama šį pakeitimą, 

Komisija savo iš dalies pakeistame pasiūlyme mano, kad reikėtų naudoti bendresnę 

formuluotę siekiant užtikrinti, kad būtų apimtos visos profesijos, kurios 

reglamentuojamos konkrečiais teisės aktais ir bus reglamentuojamos kitais teisės aktais 

ateityje. Taryba sutinka su Komisija, kad į šį pakeitimą reikėtų atsižvelgti 5 straipsnio 

1 dalies pradžioje naudojant formuluotę „Nepažeidžiant konkrečių Bendrijos teisės 

nuostatų...“. 

 

III antraštinės dalies I skyrius – Įsisteigimo laisvė – Bendroji parengimo įrodymo 

pripažinimo sistema 

 

27. Komisijos pasiūlymo 10 straipsniu papildomai praplečiama bendroji sistema visiems 

atvejams, kuriems netaikomas nei automatinis pripažinimas, remiantis profesine 

patirtimi, nei būtiniausių parengimo sąlygų koordinavimas. Taryba mano, kad šis 

praplėtimas yra per daug radikalus. Jos nuomone, bendroji sistema turėtų būti taikoma 

tik profesijoms, kurioms netaikomi III antraštinės dalies II ir III skyriai, taip pat 

konkretiems atvejams, išvardytiems bendrosios pozicijos 10 straipsnio a–g punktuose, 

kai pareiškėjas, nors ir būdamas tokios profesijos, kuriai taikomi tie skyriai, dėl 

konkrečių ir išimtinių sąlygų neatitinka tuose skyriuose nustatytų sąlygų. Išvardyti 

atvejai apima situacijas, kurioms šiuo metu taikoma Sutartis taip, kaip ją išaiškino 

Europos Teisingumo Teismas, ir situacijas, dėl kurių pagal galiojančias direktyvas turi 

būti priimti konkretūs sprendimai. Taryba atitinkamai patikslino Komisijos pasiūlymo 

10 konstatuojamąją dalį (bendrosios pozicijos 14 konstatuojamoji dalis). 
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28. Komisijos pasiūlymo 11 straipsniu numatomi penki profesinės kvalifikacijos lygiai. 

Taryba mano, kad būtų tikslingiau išlaikyti galiojančiose direktyvose numatytus keturis 

lygius kartu su bendrosios pozicijos 13 straipsnio 3 dalyje numatyta jungiamąja 

priemone nei įvesti penktąjį lygį. Todėl Taryba išbraukė Bendrijos pasiūlymo 

11 straipsnio 6 dalį ir atitinkamai patikslino kitas nuostatas.  

 

29. Europos Parlamentas pasiūlė (192, 193, 216 ir 217 pakeitimai) acquis atitinkančius 

11 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalių paaiškinimus.  Savo iš dalies pakeistame pasiūlyme 

Komisija priėmė šiuos pakeitimus su sąlyga, kad jie bus iš naujo parengti. Taryba taip 

pat juos priėmė su sąlyga, kad jie bus iš naujo parengti, ir atsižvelgdama į Tarybos 

poziciją, kuri paaiškinta pirmiau minėtame 28 punkte. 

 

30. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė 11 straipsnio Europos Parlamento 57 ir 218 pakeitimų. 

 

31. Savo bendrosios pozicijos 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį Taryba papildė 

galimybe pagal komitologijos tvarką atnaujinti II ir III priedų sąrašus. 

 

32. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento pasiūlymo dėl naujo 12a straipsnio (59 pakeitimas). 

 

33. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento pasiūlyto 13 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir jo pasiūlymo 

dėl naujo 1a punkto (60 pakeitimas). 

 

34. Taryba sutinka su Komisijos iš dalies pakeistu pasiūlymu, kad Europos Parlamento 

pasiūlyta nauja 13 straipsnio 2a dalis (62 pakeitimas), atsižvelgiant į VII priedą, yra 

nereikalinga. 
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35. Europos Parlamentas pasiūlė keletą pakeitimų, susijusių su kvalifikacija, įgyta mokymo 

pagal franšizę pagrindu (63, 214, 8 ir 10 pakeitimai, susiję su 13 straipsnio 2b ir 2c 

dalimis ir 7a bei 7c konstatuojamomis dalimis). Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė 

savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba nepriėmė 214 ir 10 pakeitimų. Taryba taip 

pat mano, kad 63 ir 8 pakeitimuose pasiūlyti papildymai yra nereikalingi. Tačiau Taryba 

mano, kad kvalifikacijos, įgytos mokymo pagal franšizę pagrindu, atžvilgiu reikia 

numatyti, kad pagrįstos abejonės atveju priimančioji valstybė narė turi teisę patikrinti 

valstybės narės, kurioje buvo suteikta kvalifikacija, kompetentingoje institucijoje, ar 

parengimą kitos valstybės narės įstaigoje oficialiai patvirtino valstybės narės, kurioje 

buvo suteikta kvalifikacija, švietimo įstaiga, ar išduotas dokumentas, įrodantis oficialią 

kvalifikaciją, yra analogiškas dokumentui, kuris būtų buvęs išduotas, jei mokymo 

kursas būtų praeitas tik pastarojoje valstybėje narėje, ir ar dokumentas, įrodantis 

oficialią kvalifikaciją, suteikia tokias pat profesines teises pastarosios valstybės narės 

teritorijoje. Taryba mano, kad šią nuostatą tiktų įtraukti į Komisijos pasiūlymo 

46 straipsnį dėl dokumentų ir informacijos, kurie gali būti pareikalauti iš kompetentingų 

institucijų (Tarybos bendrosios pozicijos 50 straipsnio 2 dalis). 

 

36. 14 straipsnį (Tarybos bendrosios pozicijos 14 straipsnio 3 dalis) Taryba papildė nauja 

dalimi, leidžiančia priimančiajai valstybei narei, o ne pareiškėjui, pasirinkti, kuri 

kompensacinė priemonė turėtų būti taikoma, kai reikia labai gerai išmanyti nacionalinę 

teisę ir tam tikrais konkrečiais atvejais, kuriems taikomos 10 straipsnio a, b, c, d, f ir 

g dalys (žr. pirmiau minėtą 27 punktą). 

 

37. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, 

14 straipsnio 1 ir 2 dalyse Taryba nepriėmė Europos Parlamento 64 pakeitimo ir dalies 

151 pakeitimo, susijusio su tyliu priėmimu. Taryba taip pat mano, kad 151 pakeitimo 

dalis, susijusi su „pagrįstomis ir būtinomis priežastimis“ yra nereikalinga, atsižvelgiant į 

toje pačioje pastraipoje esantį reikalavimą „pateikti pakankamą pagrindimą“. Taryba 

mano, kad likusi 151 pakeitimo dalis sukeltų netikrumą, ir todėl jos nepriėmė. 



 
 

 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  az/RSU/av 12 
 DG C I   LT 

 

38. Taryba matė būtinybę pateikti keletą 15 straipsnio ir kartu pateiktos 

9 konstatuojamosios dalies (Tarybos bendrosios pozicijos 13 konstatuojamoji dalis) 

paaiškinimų, susijusių su bendrosiomis programomis. Pirmiausia Taryba mano, kad 

būtų tikslinga šį straipsnį pradėti išsamesniu termino „bendrosios programos“ 

apibrėžimu nei Komisijos pasiūlytas apibrėžimas (bendrosios pozicijos 15 straipsnio 

1 dalis). Taryba mano, kad būtų netikslinga nustatyti bendrąsias programas, kurios 

apimtų tik keletą valstybių narių, ir todėl tam, kad į šį straipsnį būtų galima įtraukti 

bendrąją programą, reikia, kad ji apimtų mažiausiai du trečdalius Europos Sąjungos 

valstybių narių, įskaitant visas valstybes nares, kuriose reglamentuojama atitinkama 

profesija. Preliminarus, neišsamus galimų kriterijų, kurie turi būti įtraukti į bendrąją 

programą, sąrašas pridėtas prie konstatuojamosios dalies. 

 

Tarybos manymu būtina geriau paaiškinti atitinkamus profesinių asociacijų, valstybių 

narių ir Komisijos vaidmenis dėl bendrųjų programų. Šiuo tikslu Taryba patikslino, kad: 

 

- bendrąsias programas Komisijai gali teikti ne tik profesinės asociacijos, bet ir 

valstybės narės (bendrosios pozicijos 15 straipsnio 2 dalis), 

 

- prieš nuspręsdama, ar bendrosios programos projektas palengvins abipusį 

profesinės kvalifikacijos pripažinimą, Komisija turėtų pasikonsultuoti su 

valstybėmis narėmis (bendrosios pozicijos 15 straipsnio 2 dalis), 

 

- šis straipsnis neturi poveikio valstybių narių kompetencijai nuspręsti dėl 

profesinės kvalifikacijos būtinos dirbti pagal profesiją jų teritorijoje, jų švietimo ir 

profesinio parengimo sistemų turinio bei organizavimo (bendrosios pozicijos 

15 straipsnio 4 dalis). 
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Taryba taip pat pridėjo reikalavimą, kad profesinės asociacijos, kurios pateikia bendrųjų 

platformų projektus, privalėtų atstovauti nacionaliniu ir europiniu lygmenimis 

(bendrosios pozicijos 15 straipsnio 2 dalis ir 13 konstatuojamoji dalis). Taryba dar 

pridėjo sąlygą, kad šis straipsnis būtų peržiūrimas praėjus trejiems metams po jo 

perkėlimo į nacionalinės teisės aktus datos (bendrosios pozicijos 15 straipsnio 6 dalis). 

 

Daugelis Tarybos pasiūlytų 15 straipsnio paaiškinimų sutampa su Europos Parlamento 

pasiūlymų, pateiktų 68, 70, 12 ir 185 pakeitimuose, esme. Kita vertus, dėl priežasčių, 

kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba nepriėmė Europos 

Parlamento 188 pakeitimo. 

 

III antraštinės dalies II skyrius – Profesinės patirties pripažinimas 

 

39. Komisija pasiūlė supaprastinti Direktyvos 1999/42/EB 4 straipsnį ir A priedą, 

sumažinant numatytos veiklos kategorijų skaičių nuo šešių iki dviejų (Komisijos 

pasiūlymo 16–19 straipsniai ir IV priedas). Taryba sutinka su pageidavimu sumažinti 

veiklos kategorijų skaičių, bet mano, kad šis skaičius turėtų būti sumažintas iki trijų, o 

ne iki dviejų. Atitinkamai Taryba padalino Komisijos pasiūlymo 17 straipsnį į du 

atskirus straipsnius (bendrosios pozicijos 17 ir 18 straipsniai) ir du IV priedo sąrašus 

perskirstė į tris.  

 

 Taryba priėmė Europos Parlamento pasiūlymą (207 pakeitimas) „penkerius metus“ 

pakeisti į „šešerius metus“ 17 straipsnio 1 dalies a punkte, bet tik veiklos, kuriai 

taikomas bendrosios pozicijos 17 straipsnis, atžvilgiu; dėl priežasčių, kurias Komisija 

nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba nepriėmė šio pakeitimo veiklos, 

kuriai taikomas bendrosios pozicijos 18 straipsnis, atžvilgiu. Dėl priežasčių, kurias 

Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba taip pat nepriėmė 

Europos Parlamento 207 pakeitimo dalies dėl naujo 17 straipsnio 1 dalies da punkto. 
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40. Siekdama laikytis Teisingumo Teismo precedentinės teisės, pagal kurią reikalaujama, 

kad įgyvendinimo įgaliojimai, kuriuos Komisijai suteikė įstatymų leidėjai, būtų 

pakankamai konkretūs, kad aiškiai apibrėžtų savo ribas, pasiūlymo 19 straipsnyje 

(bendrosios pozicijos 20 straipsnis) Taryba nurodė, kad IV priede pateiktų veiklos rūšių 

sąrašų pakeitimo tikslas pagal komitologijos tvarką turi būti „atnaujinti arba paaiškinti 

nomenklatūrą, jei dėl to nepasikeičia veiklos rūšys, susijusios su atskiromis 

kategorijomis“ 6. 

 

III antraštinės dalies III skyrius – Pripažinimas remiantis būtiniausių parengimo 

reikalavimų koordinavimu 

 

41. Taryba priėmė Europos Parlamento 80, 88, 90, 93, 95, 97 ir 161 pakeitimuose pateiktus 

pasiūlymus perkelti profesijų, kurioms taikomas III antraštinės dalies III skyrius, žinių ir 

įgūdžių sąrašus iš V priedo 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktų į pagrindinę 

direktyvos dalį. Siekdama nekurti naujų straipsnių, Taryba įtraukė šiuos sąrašus į 

pasiūlymo 22, 29, 32, 35, 36 ir 40 straipsnius (bendrosios pozicijos 24 straipsnio 3 dalis, 

31 straipsnio 6 dalis, 34 straipsnio 3 dalis, 38 straipsnio 3 dalis, 40 straipsnio 3 dalis ir 

44 straipsnio 3 dalis). Tačiau dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies 

pakeistame pasiūlyme, Taryba nepriėmė Europos Parlamento 154 pakeitime pateikto 

pasiūlymo 20 straipsnio 5 dalyje (bendrosios pozicijos 21 straipsnio 6 dalis) išbraukti 

galimybę atnaujinti šiuos sąrašus pagal komitologijos tvarką. Siekdama nuoseklumo 

Taryba taip pat perkėlė architektų žinių ir įgūdžių sąrašą iš V priedo 5.7.1 punkto į 

pasiūlymo 42 straipsnį (bendrosios pozicijos 46 straipsnio 1 dalis). 

 

42. Taryba taip pat priėmė Europos Parlamento 96 ir 162 pakeitimus, pagal kuriuos 

akušerių ir vaistininkų profesinės veiklos sąrašas perkeliamas iš V priedo 5.5.3 ir 5.6.3 

punktų į pasiūlymo 38 ir 41 straipsnius (bendrosios pozicijos 42 straipsnio 2 dalis ir 45 

straipsnio 2 dalis). 

                                                 
6 Dėl tos pačios priežasties Taryba nurodė įgyvendinimo įgaliojimų, numatytų pasiūlymo 23 

straipsnio 6 dalyje ir 24 straipsnyje (bendrosios pozicijos 25 straipsnio 5 dalis ir 26 
straipsnis), ribas. 
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43. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 153 ir 128 pakeitimų, kuriuose siūloma pasiūlymo 

20 straipsnį ir V priedo naują 5a punktą papildyti nuostatomis dėl psichoterapeutų. 

 

44. Savo 75 pakeitime Europos Parlamentas pasiūlė, kad pasiūlymo 20 straipsnio 6 dalis 

būtų iš dalies pakeista taip, kad valstybei narei priėmus nuostatas dėl dokumentų, 

įrodančių oficialią kvalifikaciją srityse, kurioms taikomas III antraštinės dalies 

III skyrius, išdavimo, apie tai ji turėtų pranešti ne tik Komisijai, bet ir kitoms 

valstybėms narėms. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame 

pasiūlyme, Taryba priima šį pakeitimą tik tiek, kiek tai susiję su architektų kvalifikacija 

(bendrosios pozicijos 21 straipsnio 7 dalis), bet ne kitų profesijų, kurioms taikomas šis 

skyrius, atžvilgiu. Taryba mano, kad architektų atžvilgiu toks pranešimo kitoms 

valstybėms narėms išplėtimas yra pateisinamas tuo, kad pagal galiojančias direktyvas 

skirtingos sistemos taikomos architektams ir kitoms profesijoms. 

 

 Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 77 pakeitimo, kuriame siūlomas nauja 20 straipsnio 

6a dalis. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad architektams taikoma skirtinga sistema 

(žr. pirmesnę pastraipą), Taryba pažymi, kad toliau esančiame 68 punkte nurodytame 

pareiškime Komisija nurodė, kad tuo atveju, kai valstybė narė rimtai abejoja, ar oficialią 

architektų kvalifikaciją įrodantis dokumentas atitinka direktyvoje nustatytus kriterijus, 

Komisija ketina šį klausimą perduoti Komisijos pareiškime nurodytai ekspertų grupei. 

 

45. Europos Parlamentas pasiūlė keletą pakeitimų, susijusių su parengimu vakarine ar 

neakivaizdine forma dirbti pagal profesijas, kurioms taikomas pasiūlymo III antraštinės 

dalies III skyrius (81, 86, 159, 160 ir 94 pakeitimai). Siekiant šioje direktyvoje apibrėžto 

supaprastinimo tikslo Taryba teikia pirmenybę sujungti į vieną nuostatą 
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visas nuostatas dėl parengimo vakarine ar neakivaizdine forma (bendrosios pozicijos 

22 straipsnio a punktas), tuo išbraukdama Komisijos pasiūlymo 23 straipsnio 4 dalį, 

26 straipsnio 4 dalį, 29 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą ir 36 straipsnio 3 dalį. 

 

46. Savo 101 pakeitime Europos Parlamentas pasiūlė, kad vaistininkų atžvilgiu į 

40 straipsnį būtų įtraukta nuostata dėl tęstinio mokymo ir rengimo, panaši į Komisijos 

pasiūlymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatą. Taryba sutinka su Komisijos nuomone, 

pateikta Komisijos iš dalies pakeistame pasiūlyme, kad tokia nuostata turėtų būti 

taikoma visoms profesijoms, kurioms taikomos III antraštinės dalies III skyriaus 

nuostatos.  Todėl Taryba įvedė vieną bendrą nuostatą (bendrosios pozicijos 

22 straipsnio b dalis), tuo išbraukdama Komisijos pasiūlymo 22 straipsnio 3 dalį. 

 

47. III antraštinės dalies III skyrių ir priedus Taryba papildė keletu nuostatų, kuriose 

atsižvelgiama į dešimties naujų valstybių narių stojimą į Europos Sąjungą 2004 m. 

gegužės 1 d. ir kurios yra grindžiamos atitinkamomis galiojančių direktyvų 

adaptacijomis, padarytomis atitinkamais Stojimo aktais. 

 

 Taryba taip pat pridėjo nuostatas dėl Lenkijoje suteiktų slaugytojų ir akušerių 

kvalifikacijų, kuriose atsižvelgiama į teisės aktus, priimtus Lenkijoje po pirmiau minėtų 

Stojimo aktų sudarymo (bendrosios pozicijos 33 straipsnio 3 dalis ir 43 straipsnio 

4 dalis). 

 

48. Taryba pataisė Komisijos pasiūlymo 21 straipsnio 2 dalies a punkte ir 39 straipsnio 

2 dalyje esančią datą, t.y. 1989 m. spalio 3 d., į 1990 m. spalio 3 d. (bendrosios 

pozicijos 23 straipsnio 2 dalies a punktas ir 43 straipsnio 2 dalis). 

 

49. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 155 pakeitimo, kuriame siūloma išbraukti Komisijos 

pasiūlymo 23 straipsnio 6 dalį. 
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50. 24 straipsnio antros pastraipos 156 pakeitime Europos Parlamentas pasiūlė, kad į 

V priedo 5.1.4 punktą pagal komitologijos tvarką būtų galima įtraukti ne tik visoms 

valstybėms narėms, bet ir tam tikram valstybių narių skaičiui bendras naujas medicinos 

specialybes. 

Komisija nepriėmė šio pakeitimo savo iš dalies pakeistame pasiūlyme. Taryba pasirinko 

kompromisinį sprendimą, pagal kurį naujos medicinos specialybės gali būti įtrauktos, 

kai jos yra bendros ne mažiau kaip dviems penktadaliams valstybių narių (bendrosios 

pozicijos 26 straipsnio antroji pastraipa ir 17 konstatuojamoji dalis). Tai reiškia, kad 

medicinos specialybės perskirstomos V priedo 5.1.4 punkte (bendrosios pozicijos 

5.1.3 punktas) ir VI priedo 6.1 punkte. 

 

 Taryba mano, kad nėra būtina gydytojų specialistų įtvirtintų teisių sąrašą perkelti iš 

VI priedo 6.1 punkto į V priedo naują 5.1.4a punktą, kaip siūlo Europos Parlamentas 

savo 158, 127, 132 178/rev. 2, 133 ir 215 pakeitimuose. 

 

51. Taryba įtraukė Europos Parlamento 87 pakeitimo, kuriame siūlomas naujas 

28a straipsnis, esmę į savo bendrosios pozicijos II antraštinę dalį (žr. pirmiau 

minėtus 19–24 punktus). 

 

52. Kaip ir medicinos specialybėms (pirmiau minėtas 50 punktas) Taryba vėl įtraukė 

odontologijos specialybių, kurios bendros ne mažiau kaip dviems penktadaliams 

valstybių narių, automatinio pripažinimo galimybę. Atitinkamai Taryba manė, kad 

būtina atskirti pagrindinį odontologinį parengimą (bendrosios pozicijos 34 straipsnis ir 

V priedo 5.3.2 punktas) nuo specializuoto odontologinio parengimo (bendrosios 

pozicijos 35 straipsnis ir V priedo 5.3.3 punktas). Dėl to išbraukiami Komisijos 

pasiūlymo VI priedo 6.2 punktas ir 34 straipsnio 3 ir 4 dalys, kuriose daroma nuoroda į 

tą VI priedo punktą. 

 

53. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 92 pakeitimo, kuriame siūloma 35 straipsnį papildyti 

nauja 2a dalimi. 
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54. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 98 ir 19 pakeitimų, kuriuose siūlomi nauja 40 straipsnio 

1b dalis ir atitinkama nauja 19a konstatuojamoji dalis. 

 

55. Savo 162, 163, 104 ir 18 pakeitimuose Europos Parlamentas pasiūlė, kad Direktyvos 

85/433/EEB 2 straipsnio 2 dalyje esanti leidžianti nukrypti nuostata dėl vaistinių būtų 

išlaikyta 41 straipsnio 2a, 2b arba 4a dalyse ir nurodyta pasiūlymo 19 konstatuojamoje 

dalyje. Taryba sutiko išlaikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą, bet mano, kad būtų 

geriau ją perkelti į pasiūlymo 20 straipsnį (bendrosios pozicijos 21 straipsnio 4 dalis), 

nes ši nuostata susijusi su oficialią kvalifikaciją įrodančio dokumento automatiniu 

pripažinimu. 

 

56. Pasiūlymo 41 straipsnyje (bendrosios pozicijos 45 straipsnio 4 dalis) Taryba taip pat 

išlaikė Direktyvos 85/433/EEB 5 straipsnio antroje pastraipoje esančią leidžiančią 

nukrypti nuostatą dėl vaistinių pasiūlymo. 

 

57. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 212 pakeitimo, kuriame siūlomas naujas 45a straipsnis. 

 

III antraštinės dalies IV skyrius – Bendrosios nuostatos dėl įsisteigimo 

 

58. Taryba, manydama, kad Komisijos pasiūlymo VII priedo 2 dalies b punktas turėtų būti 

46 straipsnyje (bendrosios pozicijos 50 straipsnio 2 dalis), bet ne priede, perkėlė šį 

punktą į tą straipsnį. 

 

59. Taryba Komisijos pasiūlymo 46 straipsnio 2 dalį perkėlė iš III antraštinės dalies į 

V antraštinės dalies 52 straipsnį (bendrosios pozicijos 56 straipsnio 2 dalis) manydama, 

kad ši nuostata turėtų būti taikoma ne tik įsisteigimui, bet ir tarpvalstybinių paslaugų 

teikimui. Taryba dar praplėtė šią nuostatą abipusiu keitimusi informacija tarp 

kompetentingų  



 
 

 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  az/RSU/av 19 
 DG C I   LT 

priimančiosios valstybės narės ir buveinės valstybės narės institucijų, kaip pasiūlė 

Europos Parlamentas savo 110 pakeitime, papildymu specialia nuoroda į „pritaikytas 

drausmines nuobaudas ar baudžiamąsias sankcijas“ ir išaiškinimu, kad keičiantis 

informacija turi būti laikomasi teisės aktų dėl asmens duomenų. 

 

60. Taryba iš dalies pakeitė pasiūlymo 47 straipsnio 2 dalį (bendrosios pozicijos 

51 straipsnio 2 dalis) suteikdama galimybę tais atvejais, kuriems taikomi III antraštinės 

dalies I ir II skyriai, pratęsti terminą vienu mėnesiu laikantis pagal galiojančias 

direktyvas nustatyto termino. 

 

61. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 113 pakeitimo, pagal kurį 48 straipsnis papildomas nauja 

2a dalimi. 

 

IV antraštinė dalis – Išsamios darbo pagal profesiją taisyklės 

 

62. Taryba perkėlė 49 straipsnį (bendrosios pozicijos 53 straipsnis) dėl kalbų mokėjimo į 

IV antraštinę dalį, kuri susijusi ne tik su įsisteigimu, bet ir su paslaugų teikimu. Taryba 

išbraukė pasiūlymo 49 straipsnio 2 dalį, nes mano, kad joje yra įsipareigojimas dėl 

rezultato, kuris negali būti garantuotas. Taryba nepriėmė 114 pakeitimo, kurį pasiūlė 

Europos Parlamentas, nes mano, kad direktyvos turėtų būti skiriamos valstybėms 

narėms, bet ne migrantams. 

 

63. Gydytojams ir gydytojams odontologams Taryba apribojo 51 straipsnyje (bendrosios 

pozicijos 55 straipsnis) numatytą atsisakymo teisę laikantis galiojančių direktyvų 

nuostatų. 

 

V antraštinė dalis – Administracinis bendradarbiavimas ir atsakomybė už įgyvendinimą 

 

64. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 116, 117 ir 118 pakeitimų, pagal kuriuos pasiūlymo 

52 straipsnyje „kompetentingos institucijos“ būtų pakeistos į „profesines asociacijas ar 

panašius kompetentingus organus“  
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ir šiems organams būtų suteikiamas informacinių centrų vaidmuo pagal 53 straipsnį. Dėl 

tų pačių priežasčių Taryba nepriėmė atitinkamo 8 straipsnio 1 dalies Parlamento 

136 pakeitimo. Be to, Taryba nemato jokių įtikinamų priežasčių pakeisti 

„kompetentingas institucijas“ į „kompetentingus organus“. 

 

65. Taryba iš dalies pakeitė pasiūlymo 53 straipsnio (bendrosios pozicijos 57 straipsnis) 

paskutinę pastraipą, dėl proporcingumo paaiškindama, kad informaciniai centrai 

neprivalo periodiškai informuoti Komisiją apie visus jų gaunamus paklausimus. 

 

66. Naujoje konstatuojamoje dalyje (bendrosios pozicijos 28 konstatuojamoji dalis) Taryba 

paaiškino, kad kiekviena valstybė narė nusprendžia, kaip bendras informacinis centras, 

kurį jai reikia paskirti, dirba su kitomis toje valstybėje įsteigtomis tarnybomis. Ši 

konstatuojamoji dalis perima keletą nuostatų iš naujos 23a konstatuojamosios dalies, 

kurią pasiūlė Europos Parlamentas savo 26 pakeitime. 

 

67. Taryba išbraukė Komisijos pasiūlymo 54 straipsnio 3 dalį, nes mano, kad tos dalies 

turinys priklauso pagal šį straipsnį įsteigto komiteto darbo tvarkos taisyklių, o ne šios 

direktyvos, sričiai. 

 

68. Savo 119 ir 120 pakeitimuose Europos Parlamentas siūlo, kad pagal pasiūlymo 

54 straipsnį būtų įsteigtas ne vienas, bet du komitetai. Taryba nepriėmė šių pakeitimų 

dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme. 

 

 Europos Parlamentas taip pat pateikė keletą pasiūlymų 119 ir 120, 27, 180, 181, 183, 83 

ir 157 pakeitimuose dėl komiteto darbo organizavimo ir Komisijai padėti skirtos 

ekspertų grupės įsteigimo (24, 24a, 24b, 25a konstatuojamosios dalys ir 23a straipsnis 

bei 24 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalys). Taryba sutinka su Komisija, kad šie klausimai 

turėtų priklausyti komiteto vidaus darbo tvarkos taisyklių sričiai bei Komisijai ir jie 

neturėtų būti reglamentuojami direktyvoje. Šia prasme Taryba atkreipė dėmesį į 

Komisijos pranešimą dėl ekspertų grupės sukūrimo ir darbo visų pirma pagal 54, 

15 straipsnius ir 20 straipsnio 6 dalį. 
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VI antraštinė dalis – Kitos nuostatos 

 

69. Pasiūlymo 55 straipsnį Taryba papildė nauja dalimi (bendrosios pozicijos 59 straipsnio 

2 dalis), kurioje numatoma, kad kas penkerius metus Komisija paruoš pranešimą apie 

direktyvos įgyvendinimą. 

 

 Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė 55 straipsnio papildymo ir susijusių naujų 21a ir 22a konstatuojamųjų dalių, 

kurias pasiūlė Europos Parlamentas savo 187, 122, 23 ir 186 pakeitimuose. 

 

70. Dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, Taryba 

nepriėmė Europos Parlamento 168, 123 ir 124 pakeitimų, kuriuose siūlomi 56 straipsnio 

2 dalies pakeitimai ir nauja 56 straipsnio 2a dalis, susijusi su sąlyga dėl leidžiančios 

nukrypti nuostatos. 

 

71. Siekdama teisinio tikrumo Taryba pasiūlymo 57 straipsnį (bendrosios pozicijos 

61 straipsnis) papildė patikslinimu, kuriuo paaiškinama, kad bet kokiomis direktyvomis, 

kurias panaikins ši direktyva, remiantis priimtiems aktams tų direktyvų panaikinimas 

neturės poveikio. 

 

Priedai 

 

72. Kaip pirmiau paaiškinta (žr. 41, 42, 47, 50, 52 ir 58 punktus), Taryba, remdamasi 

atitinkamų Stojimo aktų nuostatomis, papildančiomis galiojančias direktyvas 

atitinkamais duomenimis, priedų nuostatas perkėlė į atitinkamus direktyvos straipsnius, 

kai kuriuos priedus pertvarkė ir juos papildė duomenimis, susijusiais su valstybėmis 

narėmis, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. 

 

73. Taryba nepriėmė nereikalingo Europos Parlamento 126 pakeitimo, pagal kurį dėl 

Graikijos II priedas papildomas „turistinių kelionių vadovo“ profesija. 
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Kiti Europos Parlamento pakeitimai 

 

74. Taryba nepriėmė kitų Europos Parlamento pakeitimų, nes mano, kad jie nereikalingi. 

  

IV. IŠVADOS 

 

75. Taryba į savo bendrąją poziciją įtraukė nemažai pakeitimų, kuriuos pasiūlė Europos 

Parlamentas. Jei Taryba nepriėmė Europos Parlamento pasiūlytų pakeitimų, tai tik 

daugiausia dėl priežasčių, kurias Komisija nurodė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme.  

 

Nors Komisija norėtų teikti pirmenybę, kad Tarybos bendroji pozicija išliktų artimesnė 

Komisijos pasiūlymui, visų pirma II antraštinėje dalyje dėl laikino ir nereguliaraus 

tarpvalstybinių paslaugų teikimo, ji pripažino bendrąją poziciją pakankamu 

kompromisiniu pasiūlymų komplektu. 

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statements for entry in the Council minutes 

 

 

1. Commission Statement on the creation and the operation of an Expert Group,  
in particular in the context of Articles 58, 15 and 21(7) 

 

"The Commission intends to create an Expert Group, the role of which should be to provide 

information and advise the Commission on all issues relevant to the operation of the 

Directive. In particular, it is envisaged that the Group should have the opportunity to discuss 

matters which are under consideration by the Commission concerning the exercise of powers 

delegated to it by the Community legislator before any proposal for action is made to the 

Committee created under the Directive.  

 

The Expert Group should comprise members appointed by the Commission from competent 

authorities in the Member States, without prejudice to the possibility for the experts where 

appropriate to be accompanied by other participants with a particular expertise on specific 

issues on the agenda.  

 

The Expert Group should be the framework for a flexible, modern method of consultation 

with European representative bodies of professional associations and educational institutions, 

in particular with respect to the professions subject to minimum co-ordination of training 

leading to automatic recognition of titles. Where suggestions for action, communicated by 

interested parties, appear on the agenda of a meeting, representatives of these interested 

parties may be invited to present the suggestions made and to answer questions.  

 

The Expert Group will also be consulted on the common platforms submitted to the 

Commission in accordance with Article 15(2) of the Directive with the purposes of obtaining 

the views of the experts from those Member States which do regulate the profession subject 

matter of the platform. 
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If a Member State has serious doubts as to whether an evidence of formal qualification of 

architect, published in accordance with Article 21(7) of the Directive, meets the criteria laid 

down in Article 46 of the Directive, the Commission intends to bring the matter before the 

Expert Group. The Expert Group will provide the Commission with the expertise necessary 

for the Commission to withdraw if appropriate the relevant evidence of formal qualification of 

architect." 

 

2. Statement by the Commission on the freedom to provide services 

 

"The Commission considers that the need for specific requirements for the provision of 

services by qualified professionals, including the notification of a declaration to the Member 

State where the service is to be provided, as agreed by the Council, shall be reviewed 

periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for 

administrative cooperation between Member States. Furthermore this agreement should not 

detract from efforts to realise the significant potential of the internal market in services for 

improving the EU's competitiveness." 

 

________________________ 

 

 





 

LT    LT 

 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 6.1.2005 
KOM(2004) 853 galutinis 

2002/0061 (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 
 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl profesinės 
kvalifikacijos pripažinimo priėmimo 



 

LT 2   LT 

2002/0061 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 
 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl profesinės 
kvalifikacijos pripažinimo priėmimo 

1 - CHRONOLOGINIS FAKTŲ IŠDĖSTYMAS 

Pasiūlymo perdavimo EP ir Tarybai data 
(dokumentas COM(2002)119 galutinis – 2002/0061(COD): 

2002.3.7. 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data: 2002.9.18. 

Europos Parlamento nuomonės pirmajame skaityme data: 2004.11.2. 

Pasiūlymo su pakeitimais perdavimo data: 2004.4.20. 

Bendros pozicijos priėmimo data: 2004.12.22. 

2 - KOMISIJOS PASIŪLYMO OBJEKTAS 

Esamų direktyvų suvestinė redakcija, paslaugų teikimo palengvinimas, esamų taisyklių 
supaprastinimas ir informacijos bei patarimų piliečiams teikimo pagerinimas. 

3 - KOMENTARAI DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

3.1 Bendras komentaras 

Komisija galėjo paremti 2004 m. gegužės 18 d. Tarybos politinį susitarimą, kuris iš esmės 
palieka Komisijos pasiūlymą tokį, koks buvo su pakeitimais, padarytais pataisytu pasiūlymu. 
Šis politinis susitarimas buvo įtrauktas į bendrąją poziciją, priimtą 2004.12.23. 

Bendrąja pozicija padaryti pakeitimai yra susiję su paslaugų teikimu, formaliu bendro režimo 
profesinės kvalifikacijos lygių reorganizavimu ir kai kurių į Komisijos pasiūlymą neįtrauktų 
acquis communautaire nuostatų sugrąžinimu. 

3.2 Parlamento pakeitimai, į kuriuos atsižvelgiama bendrojoje pozicijoje 

3.2.1 Į pakeistą pasiūlymą ir į bendrąją poziciją įtraukti pakeitimai 

Konstatuojamosios dalies 36 punktas – 31 pakeitimas: iš direktyvos taikymo srities išbraukti 
veiklą, kuri, nors ir atsitiktinai, reiškia tiesioginį ir valstybinei valdžios institucijai būdingą 
dalyvavimą. Patikslinimas, pagal kurį, direktyva nepažeidžia Sutarties 39 straipsnio 4 dalies ir 
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45 straipsnio taikymo, buvo išbrauktas, kadangi ši konstatuojamoji dalis niekaip negali 
pažeisti Teismo apibrėžtų Sutarties taikymo sąlygų. Daroma išvada, kad, jei valstybė narė, 
remdamasi Sutarties 39 straipsnio 4 dalimi, savo piliečiams nerezervuoja veiklos, susijusios 
valstybinės valdžios vykdymu, ši direktyva yra tolia taikoma. 

Konstatuojamosios dalies 37 punktas, 2 ir 5 straipsniai – 55 pakeitimas: įstatymais numatytą 
sąskaitų auditoriaus profesiją išbraukti iš direktyvos pasiūlymo II antraštinės dalies taikymo 
srities, susijusios su paslaugų teikimu. Bendroji pozicija aiškiai nurodo įstatymais numatyto 
sąskaitų auditoriaus profesiją 37 konstatuojamoje dalyje ir labiau apibendrintai patikslina, kad 
direktyva iš anksto nenustato, kaip taikyti specifines Bendrijų teisės nuostatas, tiesiogiai 
susijusias su profesinės kvalifikacijos pripažinimu. 

4 straipsnis – 39, 141 et 189 pakeitimai: migruojantiems profesionalams nustatyti tokias 
pačias profesinės veiklos sąlygas, kaip ir priimančiosios valstybės narės piliečiams. 

5, 6 ir 7 straipsniai – 87 pakeitimas: bendroji pozicija priartėja prie egzistuojančio režimo 
gydytojų paslaugų teikimo srityje, ir tai iš esmės veda prie 87 pakeitimo.  

9 straipsnis – 53 pakeitimas: paslaugų teikėjas privalo pateikti įrodymą paslaugų gavėjui, kad 
yra apsidraudęs nuo rizikos, susijusios su profesine atsakomybe. Likusieji įpareigojimai 
informuoti paslaugų gavėją buvo palengvinti, ir tai logiškai siejasi su priimančios valstybės 
narės tiesiogiai vykdomos paslaugų teikėjo kontrolės sustiprinimu. 

11 straipsnis – 192, 193, 216 ir 217 pakeitimai: buvo įtrauktas beveik visas pakeisto 
pasiūlymo apie kvalifikacinių lygių apibrėžimus tekstas. Bendrosios pozicijos 11 straipsnio 4 
dalies b punkte patikslinama, kad II priede išvardyti ypatingos struktūros mokymai taikomi 
tik tada, kai profesija yra reglamentuota konkrečioje valstybėje narėje, ir tai teisingai atspindi 
acquis. Kiti skirtumai – grynai redakciniai: penktojo lygio perkėlimas į 13 straipsnio 3 dalį, ir 
3 straipsnio 1 dalies d punkte reglamentuojamų mokymų apibrėžimas.  

15 straipsnis ir 13 konstatuojamoji dalis – 12, 68, 70 ir 185 pakeitimai: bendrojoje pozicijoje 
iš esmės įtrauktas pasiūlymas su pakeitimais patikslinant, kad 15 straipsnis nepažeidžia 
valstybių narių kompetencijos profesijų reglamentavimo ir švietimo sistemų bei profesinio 
mokymo srityje. Be to, į bendrąją poziciją įtrauktas pasiūlymas su pakeitimais dėl bendras 
platformas pateikti įgaliotų profesinių asociacijų ir organizacijų reprezentatyvumo (bendrojoje 
pozicijoje nurodomas reprezentatyvumas tiek nacionaliniu, tiek ir Europos lygmeniu). 

17 ir 18 straipsniai – 207 pakeitimas: bendrojoje pozicijoje į sutrumpintą veiklos rūšių sąrašą 
įtrauktas pakeitimas, kuriuo reikalauta nurodyti profesinės patirties trukmę, jei ji siekia 
penkerius ar šešerius metus ir suteikia automatinio pripažinimo galimybę. 

22 straipsnis –- 81, 86, 94, 101, 159 ir 160 pakeitimai: neakivaizdžiai leidžiama mokytis visų 
koordinuotai mokomų profesijų, nedarant jokių išimčių, ir remiantis paprastu ir vienodai 
taikomu metodu. Toms pačioms profesijoms yra pripažintas tęstinio profesinio mokymo 
vaidmuo. Buvo įtrauktas pasiūlymo su pakeitimais turinys abiem šiais klausimais. 

21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 ir 47 straipsniai – 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 ir 161 pakeitimai: 
pasiūlymo su pakeitimais tekstas buvo įtrauktas, o koordinuotai mokomų profesijų žinių ir 
kompetencijų sąrašai perkelti iš priedų į pačią direktyvą, be jokių didesnių pakeitimų.  
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42 ir 45 straipsniai – 96 ir 162 pakeitimai: pasiūlymas su pakeitimais buvo įtrauktas, o 
farmacininkų ir akušerių profesinės veiklos sąrašai perkeliami iš priedų į pačią direktyvą, be 
jokių didesnių pakeitimų.  

50 straipsnis – 8, 62 ir 63 pakeitimai: bendroji pozicija yra platesnė užpasiūlymą su 
pakeitimais, kadangi ji leidžia priimančiai valstybei narei atlikti kai kuriuos kilmės valstybės 
narės patikrinimus franšize pagrįsto mokymo atvejais, siekiant užkirsti kelią galimam 
sukčiavimui. Iš to išplaukia, kad bendrojoje pozicijoje pripažįstama, jog išsilavinimui, įgytam 
pagal franšize pagrįstą mokymą, iš esmės yra taikoma minėta direktyva. 

56 straipsnis – 32, 89 ir 110 pakeitimai: į bendrąją poziciją įtrauktas pasiūlymas su 
pakeitimais, pabrėžiant apsikeitimo informacija tarp kompetentingų valdžios institucijų 
svarbą, ypač rimtų ir konkrečių faktų atvejais, nulemiančiais galimybę tęsti profesinę veiklą. 
Ši nuostata yra antraštinėje dalyje, susijusioje su administraciniu bendradarbiavimu, ir tai 
leidžia ją taikyti įsisteigimo ir paslaugų teikimo srityse.  

Konstatuojamosios dalies 28 punktas – 26 pakeitimas: į pasiūlymą su pakeitimais įtrauktas 26 
pakeitimas dėl kontaktinių taškų tinklo skaidrumo ir paaiškinamas kontaktinių taškų vaidmuo. 
Tai įtraukta į bendrąją poziciją, be kita ko, patikslinant, kad vieno kontaktinio taško skyrimas 
nedraudžia valstybėms narėms įkurti keletą jų.  

Komisijos pareiškimas dėl ekspertų grupės sukūrimo ir veikimo – 181 pakeitimas: prie 
bendrosios pozicijos pridėtu pareiškimu (žr. toliau) Komisija įsipareigoja sukurti ekspertų 
grupę ir patikslina profesinių asociacijų vaidmenį taikant lankstaus konsultavimo metodą.  

3.2.2 Pakeitimai, kurie buvo įtraukti tik į pakeistą pasiūlymą, bet ne į bendrąją poziciją 

2 straipsnis – 34 pakeitimas: bendrojoje pozicijoje aiškiai nenurodoma, ar kurioje nors 
vienoje valstybėje narėje, remiantis jos nacionalinėmis taisyklėmis, pripažinus trečiojoje 
šalyje išduotą diplomą, šį pripažinimą gavęs asmuo negali verstis savo profesija kitoje 
valstybėje narėje; tačiau tai yra priimtina, jei tokia padėtis aiškiai išplaukia iš direktyvos 
pasiūlymo 3 straipsnio 3 dalies. 

4 ir 52 straipsniai – 112 ir 139 pakeitimai: bendrojoje pozicijoje išbraukta nuoroda į galimybę 
priimančiai valstybei narei parinkti atitinkamą paminėjimą diplome, jei profesiją galima įgyti 
tik iš dalies. Tai yra 4 straipsnio 3 dalies išbraukimo pasekmė, kur nurodomas dalinis 
profesijos įgijimas taip, kaip apibrėžta priimančios valstybės narės teritorijoje. Komisijai tai 
yra priimtina, jei teismų praktika suteikia migrantui šiuo požiūriu adekvačias garantijas 
(Sprendimas „Säger“, 1991 7 25 – Byla C-76/90).  

Pasiūlymo su pakeitimais konstatuojamosios dalies 7 punkto b papunktis – 9 ir 58 pakeitimai: 
į bendrąją poziciją neįtrauktas pasiūlymo su pakeitimais konstatuojamosios dalies 7 punkto b 
papunktis, kuris patikslina, kad migruojantis specialistas negali pasikliauti priimančiosios 
valstybės narės suteiktu profesinės kvalifikacijos pripažinimu, siekdamas gauti savo kilmės 
valstybėje narėje teisių, besiskiriančių nuo tų, kurios išplaukia iš toje valstybėje įgytos 
profesinės kvalifikacijos, tuo tarpu, kai priimančioje valstybėje narėje neįgijo papildomos 
kvalifikacijos. Tačiau su kvalifikacijos pripažinimu susijusiose direktyvose tokia praktika 
visuomet laikyta draudžiama (žr. Komisijos atsakymą į pono Zappalà raštu pateiktą klausimą 
Nr. 512/03). 
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14 straipsnis – 151 pakeitimas: į bendrąją poziciją neįtrauktas pasiūlymas su pakeitimais dėl 
išimties procedūros papildymo, paliekant teisę migrantui pasirinkti tarp adaptavimosi 
laikotarpio ir gebėjimų patikrinimo. Tačiau bendrojoje pozicijoje kai kuriais atvejais 
grąžinama galimybė automatiškai daryti išimtį migrantui pageidaujant. Komisijai tai 
priimtina, jei tai tenkina Bendrijos acquis. 

21 straipsnio 1 dalis – 152 ir 153 pakeitimai: šiuo pakeitimu, įvestu pasiūlymu su 
pakeitimais, buvo siekiama paaiškinti tekstą, tačiau jame nebuvo jokių esminių 21 straipsnyje 
nurodyto automatinio pripažinimo principo pakeitimų.  

56 straipsnis – 52, 116 ir 117 pakeitimai: į bendrąją poziciją neįtrauktas terminas 
„kompetentingos instancijos“, kuris pasiūlyme su pakeitimais pakeičia terminą 
„kompetentingos valdžios institucijos“. Vis dėlto atsakingų už profesinės kvalifikacijos 
pripažinimą valdžios institucijų/instancijų skyrimas priklauso nuo kiekvienos valstybės narės 
vidaus organizacijos, taigi, neatmetama galimybė, kad bus skiriamos organizacijos, kurios 
nėra administracijos.  

Konstatuojamosios dalies 32 punktas – 29 pakeitimas: Pasiūlyme su pakeitimais 
patikslinama, kad nustatytas valstybės narės neūkiškumas negali pateisinti direktyvos 
perkėlimo vėlavimo. Nors bendroje pozicijoje šios konstatuojamosios dalies nėra, tai yra 
Teismo nustatytas principas, taikomas visais atvejais.  

3.2.3 Pasiūlymo su pakeitimais ir bendrosios pozicijos punktų skirtumai 

Konstatuojamosios dalies 5 punktas ir 5 straipsnis – 4 ir 45 pakeitimai: 4 ir 45 pataisymais 
siekta panaikinti nuorodą į šešiolikos savaičių prezumpciją, kad būtų atskirtas įstaigos 
paslaugų teikimas. Bendrojoje pozicijoje buvo pakartoti Parlamento pakeitimai ir panaikinta 
nuoroda į laikinu šešiolikos savaičių kriterijumi pagrįstą prezumpciją.. 

6 straipsnis ir konstatuojamosios dalies 8 punktas – 5, 141, 143 ir 189 pakeitimai: bendrojoje 
pozicijoje pritariama 5, 141 ir 189 pakeitimams; ja išplečiama galimybė valstybėms narėms 
reikalauti visų reglamentuotų profesijų pro forma registravimo, ir taip palengvinti galiojančių 
disciplinos taisyklių taikymą savo teritorijoje, be kita ko, patikslintų konstatuojamosios dalies 
8 punkte ir 5 straipsnio 3 dalyje. Tai priimtina, jei bendrojoje pozicijoje patikslinama, kad 
priimančios valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai tenka prievolė tuo tikslu 
perduoti paslaugų teikėjo deklaracijos kopiją profesinei organizacijai, ir paslaugų teikėjas taip 
išvengia bet kokių papildomų administracinių įpareigojimų. 

7 ir 8 straipsniai ir konstatuojamosios dalies 7 punktas – 5, 6, 50, 136, 145 ir 146 pakeitimai: 
bendrojoje pozicijoje pritariama Europos Parlamento pozicijai – užtikrinti priimančios 
valstybės narės aprūpinimą informacija, ir nuo šiol numatoma, sutinkamai su 5 pakeitimu, kad 
paslaugų teikėjas siųstų deklaraciją dėl visų reglamentuotų profesijų tiesiai priimančios 
valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie šios pirmosios deklaracijos turi būti 
pridedamas tam tikras dokumentų skaičius, ji turi būti kasmet iš dalies atnaujinama pagal 
supaprastintą formą, taip pat kasmet turi būti atnaujinamas tik vienas dokumentas – profesinio 
draudimo įrodymas. 8 straipsnyje numatytas administracinis bendradarbiavimas, pagal 
bendrąją poziciją, apsiriboja tuo, kad priimančiai valstybei narei leidžiama tikrinti, ar jai 
suteikta informacija yra teisinga. Bendrosios pozicijos 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta 
preliminarinė deklaracija nedaro stabdančio poveikio paslaugų teikimui, ir tai taip pat atspindi 
146 ir 50 pakeitimų esmę. 
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6 ir 136 pakeitimais buvo siekiama įvesti nuorodą į paslaugų teikėjo profesinės 
kvalifikacijos/kompetencijos įrodymą. Bendrojoje pozicijoje laikomasi šių pakeitimų, 7 
straipsnio 4 dalyje numatant priimančiai valstybei narei galimybę atlikti paslaugų teikėjo 
profesinės kvalifikacijos kontrolę ex ante, tačiau tai galioja tik toms su visuomenės sveikata ar 
visuomenės saugumu susijusioms profesijoms, kurios nesinaudoja minimaliomis specialistų 
rengimo koordinavimo sąlygomis, ir tik tiek, kiek ši kontrolė proporcinga siekiamam tikslui, 
kad būtų išvengta rimtos žalos paslaugų gavėjo sveikatai ar saugumui, kuri gali būti padaryta 
dėl profesinės kvalifikacijos trūkumo. 

Priimančios valstybės narės gebėjimas atlikti savo teritorijoje teikiamų paslaugų kontrolę 
Komisijai priimtinas, jei konstatuojamojoje dalyje (taip pat Komisijos deklaracijoje Tarybos 
protokole – žr. priedą) numatoma reguliariai peržiūrėti tokios kontrolės būtinybę, 
atsižvelgiant į administracinio bendradarbiavimo srityje padarytą pažangą. 

21 straipsnis – 75 ir 77 pakeitimai: į 21 straipsnio 7 dalį bendrąja pozicija įvedamas 
pranešimas Komisijai ir kitoms valstybėms narėms dėl architektų diplomų. Pridedamame 
pareiškime Komisija įsipareigoja, kad, kilus abejonėms dėl to, ar architekto diplomas atitinka 
mokymo sąlygas, išdėstytas Direktyvos 46 straipsnyje, tą diplomą ji pristatys ekspertų grupei, 
kurią pati turės sudaryti, kad ekspertai galėtų atlikti ekspertizę, leidžiančią, prireikus, atšaukti 
diplomo paskelbimą. Toks sprendimas priimtinas tiek, kiek galima užtikrinti nuolatinę teisę 
skelbti tų profesijų diplomus, kurios naudojasi minimaliomis koordinuotomis rengimo 
sąlygomis.  

21, 26, 35 ir 37 straipsniai ir konstatuojamosios dalies 17 punktas – 16, 134, 135, 156, 158 ir 
179, o taip pat 127, 132, 133, 178 pataisytas/2, ir 215 pakeitimai: konstatuojamosios dalies 
17 punkte, 21 straipsnio 1 dalyje ir 26 straipsnyje bendrąja pozicija įteisinamas dviems 
penktadaliams valstybių narių bendrų medicinos ir stomatologijos specializacijų automatinio 
pripažinimo principas. Todėl 35 straipsnyje pakartojamos galiojančios dantų gydytojams 
taikomos minimalios koordinuotos rengimo sąlygos, o 37 straipsnyje nurodytos įgytos teisės – 
pataisytos. Su tuo susiję priedai yra keičiami tik tuomet, jei į juos įtraukiami galiojantys teisės 
aktai, kaip antai, Komisijos priimto pasiūlymo atnaujinimas. Toks traktavimas priimtinas, 
kadangi automatinis pripažinimas yra išplėstas, išsaugant sistemos supaprastinimą. 

21 straipsnis – 18, 104, 162 ir 163 pakeitimai: į 21 straipsnio 4 dalį bendrąja pozicija 
grąžinama išimtis automatiniam farmacininkų diplomų pripažinimui tais atvejais, kai 
sukuriamos naujos vaistinės. Komisija gali priimti šią nuostatą, jei ji yra galiojančiuose teisės 
aktuose. 

53 straipsnis – 114 pakeitimas: bendrojoje pozicijoje, iš pasiūlymo su pakeitimais išbraukiant 
nuorodas į valstybių narių vaidmenį kalbos žinių srityje ir į aiškų sistemingo tų žinių 
patikrinimo panaikinimą, prisijungiama prie Parlamento pozicijos. Komisija gali priimti šią 
nuostatą, jei ji bet kuriuo atveju turės būti interpretuojam atsižvelgiant į teismų praktiką. 

55 straipsnis – 115 pakeitimas: į bendrąją poziciją įtraukti galiojantys teisės aktai, ir valstybių 
narių prievolė nereikalauti iš migrantų nei stažo, nei profesinės patirties, kurių reikia sutartims 
su ligonių kasa pasirašyti, taikoma tik gydytojo bei dantų gydytojo profesijoms. Komisija gali 
priimti šią nuostatą, jei į ją yra įtraukti galiojantys teisės aktai. 
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3.3 Naujos nuostatos 

3.3.1 Nepakeistos ir į bendrąją poziciją perrašytos nuostatos, arba pradiniame pasiūlyme 
numatytas nuostatas pratęsiančios nuostatos 

10 straipsnis: bendrojoje pozicijoje paaiškinamas Komisijos pasiūlymas dėl bendrojo 
pripažinimo režimo subsidiaraus taikymo atvejų, išvardijant konkrečias specifines situacijas, 
kurioms šiuo metu taikomos ad hoc taisyklės, arba Sutarties nuostatos, arba bendroji 
pripažinimo sistema. Šis patikslinimas nedaro jokių esminių pakeitimų. 

15 straipsnis: bendrojoje pozicijoje patikslinama bendros platformos sąvoka ir esminių 
skirtumų, kuriuos tikslinga išlyginti, konstatavimo būdas, o taip pat išplečiamas valstybių 
narių gebėjimas pristatyti bendras platformas. Šie patikslinimai atitinka direktyvos pasiūlymo 
dvasią, kur šia nuostata buvo siekiama labiau automatizuoti pripažinimo procedūrą, kai 
platforma suteikia garantiją, kad pareiškėjas atitinka tokiu būdu nustatytus kriterijus ir yra iš 
anksto išlyginęs galimus esminius skirtumus tarp jo turimo ir priimančioje valstybėje narėje 
reikalaujamo išsilavinimo. Be kita ko, bendrąja pozicija papildomas 15 straipsnis, įrašant 
naują 6 dalį, kurioje Komisija raginama pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
šios nuostatos veikimą ir, jei būtina, šio straipsnio pakeitimų pasiūlymus. 

20, 25 ir 26 straipsniai: bendrojoje pozicijoje didesnis dėmesys skiriamas kompetencijų 
perdavimui, 20 straipsnio, 25 straipsnio 5 dalyje ir 26 straipsnio 2 pastraipoje paminint IV 
priedo ir V priedo 5.1.4 punkto pakeitimą. 

51 straipsnis: bendrąja pozicija į 51 straipsnio 2 dalį iš naujo įvedamas keturių mėnesių 
laikotarpis, skirtas priimančiai valstybei narei pripažinti tas profesijas, kurios neturi 
koordinuotų specialistų rengimo sąlygų. 

3.3.2 Naujos esminės nuostatos 

3 straipsnis: į bendrąja poziciją įtrauktas acquis, į 3 straipsnio 1 ir 2 dalis iš naujo įvedant 
konkretų skaičių esamose direktyvose naudojamų sąvokų. Be to, „reglamentuoto specialistų 
rengimo“ sąvoka iš 11 straipsnio perkelta į 3 straipsnio 1 dalį. 

11 ir 13 straipsniai: tuo tarpu, kai Komisija buvo pasiūliusi, kad II ir III priedai (atitinkantys 
Direktyvos 92/51/EEB dabartinius C ir D priedus) būtų nurodomojo pobūdžio, bendrąja 
pozicija, lygiuojantis į acquis, į 11 straipsnio 4 dalies b punktą ir į 13 straipsnio 2 dalies 3 
pastraipą įvedama Tarybos sprendimą 1999/468/EB atitinkanti komitologijos procedūra. 
Komisija mano, kad, jei pakeitimai prieduose daromi prieš direktyvos priėmimą, turi būti 
laikomasi šiuo metu galiojančių specifinių procedūrų. 

14 straipsnis: bendrąja pozicija į 14 straipsnio 3 dalį iš naujo įvedami kai kurie acquis 
elementai (automatiškai daroma išimtis migrantui renkantis tokias profesijas, kurios reikalauja 
tikslaus nacionalinės teisės žinojimo, ir kurių pagrindinis aspektas yra teikti teisinius 
patarimus ir (arba) pagalbą; ypatingas automatiškai taikomos išimties režimas veiklai, kurią 
apima Direktyvoje 1999/42/EB nurodytos veiklos rūšys, o taip pat galimybė automatiškai 
daryti išimtį migrantams pageidaujant, kai jiems netaikoma pagrindinė pripažinimo sistema, , 
ir kuriems, remiantis pasiūlymo 10 straipsniu, pagrindinis režimas bus taikomas ateityje. 



 

LT 8   LT 

23, 33, 37, 39, 43 ir 49 straipsniai: bendrąja pozicija įvedamos Kipro, Estijos, Vengrijos, 
Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Čekijos Respublikos, Slovakijos ir Slovėnijos stojimo 
sutarties nuostatos, susijusios su įgytomis teisėmis.  

33 ir 43 straipsniai: Lenkija priėmė nacionalinį teisės aktą, kuriuo siekiama leisti bendrosios 
praktikos slaugytojams ir akušerėms, kurių rengimas neatitinka minimalių specialistų rengimo 
sąlygų, pakelti savo lygį, pasinaudojant papildomu mokymu. Bendrąja pozicija įvedamos 
nuostatos dėl išimčių, leidžiančių pasinaudoti įgytomis teisėmis, kad būtų užtikrintas 
automatiškas pripažinimas tų specialistų, kurie pasinaudojo minėtu papildomu mokymu. 

45 straipsnis: į 45 straipsnio 4 dalį bendrąja pozicija iš naujo įvedama išimtis dėl kitoje 
valstybėje narėje įgytos profesinės patirties pripažinimo, kuria šiuo metu naudojasi 
Liuksemburgas, siekiant gauti valstybinį viešosios vaistinės pažymėjimą.  

59 straipsnis: bendrosios pozicijos 59 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad Komisija kas 
penkerius metus pateiks ataskaitą apie direktyvos taikymą.  

4 - IŠVADOS 

Komisija laiko, kad į bendrosios pozicijos tekstą įtraukti visi jos pradiniame pasiūlyme buvę 
pagrindiniai elementai, o Europos Parlamento pakeitimuose – tie, kurie buvo jos pasiūlyme su 
pakeitimais. Nors ir apgailestaudama, kad paslaugų teikimo srityje bendrojoje pozicijoje 
nebuvo daugiau palengvintos teikėjui keliamos sąlygos, Komisija priėmė principą, kad 
kontroliuoti turi priimančioji valstybė narė. Ji iš tiesų laiko, kad, dabartinėmis administracinio 
valstybių narių bendradarbiavimo sąlygomis, bendrosios pozicijos tekste yra priimtina 
pusiausvyra tarp paslaugų teikimo palengvinimo ir valstybės narės atliekamo savo teritorijoje 
suteiktų paslaugų patikrinimo. Todėl Komisija remia Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma 
priimtą bendrąją poziciją. 
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Priedas 
 

Komisijos deklaracija dėl laisvo paslaugų teikimo 

Komisija laiko, kad būtinybė turėti specifinius kriterijus kvalifikuotų specialistų paslaugoms 
teikti, įskaitant pranešimą apie pareiškimą valstybei narei, kurioje turi būti teikiama paslauga, 
kaip tą nusprendė Taryba, bus periodiškai vertinama iš naujo, atsižvelgiant į pažangą, pasiektą 
diegiant Bendrijos nuostatas dėl valstybių narių administracinio bendradarbiavimo. Be to, šis 
susitarimas neturi kliudyti tolesnėms pastangoms, kuriomis siekiama sukurti didelį paslaugų 
vidaus rinkos potencialą, kad išaugtų ES konkurencingumas. 

Komisijos pareiškimas dėl ekspertų grupės sukūrimo ir veikimo, ypač pagal 58 
straipsnį, 15 straipsnį ir 21 straipsnio 7 dalį 

Komisija siūlosi sukurti ekspertų grupę, kurios vaidmuo – teikti jai informaciją ir patarimus 
visais klausimais, susijusiais su direktyvos įgyvendinimu. Numatyta, kad grupė galės 
diskutuoti Komisijos svarstomais klausimais dėl Bendrijos teisės aktų leidėjo jai patikėtų 
galių vykdymo prieš tai, kol direktyva sukurtam komitetui bus pateiktas bet koks pasiūlymas 
veikti. 

Ekspertų grupę turėtų sudaryti Komisijos paskirti nariai, valstybių narių kompetentingos 
institucijos, nepažeidžiant ekspertų galimybės, prireikus, būti lydimiems kitų dalyvių, kurie 
turi ypatingų žinių specifinėmis temomis, esančiomis darbotvarkėje. 

Ekspertų grupė turėtų vadovautis lanksčiu ir šiuolaikišku profesines asociacijas ir mokymo 
įstaigas atstovaujančių Europos organizacijų konsultavimo metodu ypač dėl tų profesijų, 
kurioms numatytos minimalios specialistų rengimo koordinavimo sąlygos, leidžiančios taikyti 
automatinį diplomų pripažinimą. Jei posėdžio darbotvarkėje numatyta svarstyti suinteresuotų 
šalių perduotus veiksmų pasiūlymus, jų atstovai gali būti pakviesti tuos pasiūlymus pristatyti 
ir atsakyti į grupės narių klausimus. 

Su ekspertų grupe taip pat bus tariamasi dėl bendrųjų platformų, pristatytų Komisijai pagal 
direktyvos 15 straipsnio 2 dalį, siekiant gauti ekspertų nuomones iš tų valstybių narių, kurios 
nereglamentuoja pagal šias platformas traktuojamų profesijų. 

Valstybei narei rimtai suabejojus dėl to, ar pagal direktyvos 27 straipsnio 7 dalį paskelbtas 
architekto diplomas atitinka direktyvos 46 straipsnyje numatytus kriterijus, Komisija ketina 
pateikti klausimą ekspertų grupei. Pastaroji pateiks Komisijai technines nuomones, kurios yra 
būtinos, jei reikia atimti architekto diplomą. 
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