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1. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas ES

a. Įvadas

Paslaugų teikimas ar darbas kitoje valstybėje narėje yra akivaizdus pavyzdys, kaip piliečiai 

gali pasinaudoti bendrosios rinkos teikiama nauda. 2005 m. rugsėjo 7 d. 

Direktyva 2005/36/EB nustatytos abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarp valstybių 

narių taisyklės. Šia direktyva sujungta 15 galiojančių direktyvų ir įvesta paprastesnė ir 

lankstesnė laikino paslaugų teikimo tvarka. Vis dėlto kiekviena valstybė narė gali leisti 

užsiimti tam tikra profesija, kuria teisiškai leidžiama užsiimti turint specialią profesinę 

kvalifikaciją. Anksčiau reikalavimas turėti valstybės viduje įgytą kvalifikaciją galėjo išstumti 

pilietį iš bendrosios rinkos, o tai panašu į diskriminaciją dėl pilietybės.

b. Profesinių kvalifikacijų acquis modernizavimas

Šiame darbo dokumente apžvelgiamos pagrindinės Profesinių kvalifikacijų direktyvos 

ypatybės ir pateikiama bendra pranešėjos pozicija dėl prioritetų persvarstant direktyvą. 

Profesinių kvalifikacijų direktyvos modernizavimas, kaip siūloma Bendrosios rinkos akte1, 

bus labai svarbus siekiant veiksmingiau suderinti darbo jėgos paklausą ir pasiūlą, sudaryti 

sąlygas toliau didinti darbo rinkos lankstumą, pateisinti piliečių lūkesčius ir skatinti judumą 

ES viduje.

2. Pagrindinės Profesinių kvalifikacijų direktyvos ypatybės

a. Laisvė teikti paslaugas

Profesinių kvalifikacijų direktyva nustatomos specialios laikino paslaugų teikimo ir 

įsisteigimo nuolatiniam paslaugų teikimui taisyklės. Bet kuris ES pilietis, kuris yra teisiškai 

įsisteigęs valstybėje narėje, gali teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje nesikreipdamas dėl 

kvalifikacijos pripažinimo. Pagrindinė prielaida ta, kad specialistas, kuris teisėtai užsiima 

                                               
1 COM(2010) 608 galutinis.
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savo profesine veikla vienoje valstybėje narėje, yra laikomas turintis pakankamą kvalifikaciją 

laikinai užsiimti šia veikla bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Vis dėlto jei atitinkama 

profesija nėra reglamentuota pareiškėjo valstybėje narėje, paslaugų teikėjas turi pateikti dvejų 

metų profesinę patirtį įrodančius dokumentus. Priimančioji valstybė iki paslaugų teikėjui 

pradedant teikti paslaugas, susijusias su visuomenės sauga ir sveikata, gali iš anksto patikrinti 

jo profesinę kvalifikaciją.

b. Įsisteigimas

i. Bendroji kvalifikacijos pripažinimo sistema

Ši tvarka taikoma profesijoms, kurios nereglamentuojamos specialiomis kvalifikacijos 

pripažinimo taisyklėmis. Bendroji sistema pagrįsta abipusio pripažinimo principu ir skirta 

užtikrinti, kad kvalifikuotiems specialistams daugiau nebereikėtų priimančiojoje valstybėje 

narėje išklausyti visą mokymosi kursą. Tam tikrais atvejais priimančioji valstybė narė gali 

taikyti kompensavimo priemones, kurias sudaro arba tinkamumo testas, arba trumpesnis nei 

treji metai adaptacijos laikotarpis. 

ii. Pripažinimas remiantis profesine patirtimi

Užsiimant amatais, pramonės ir komercine veikla, nurodyta direktyvos IV priede, galima 

pasinaudoti automatiniu kvalifikacijos pripažinimu atsižvelgiant į profesinę patirtį. 

iii. Pripažinimas remiantis būtiniausių rengimo reikalavimų derinimu

Gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, gydytojams odontologams, veterinarijos 

gydytojams, akušeriams, vaistininkams ir architektams (sektorių profesijos) taikomas 

automatinis rengimo pripažinimas, pagrįstas Bendrijos lygmeniu nustatytų minimalių mokymo 

sąlygų koordinavimu. 

3. Profesinių kvalifikacijų direktyvos modernizavimo prioritetai

a. Tinkamas įgyvendinimas 
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Nors Profesinių kvalifikacijų direktyva iš esmės konsoliduojami jau taikomi tekstai, ji buvo 

visiškai perkelta tik praėjus trejiems metams po iš pradžių nustatyto perkėlimo termino 

pabaigos (2007 m. spalio mėn.). Be to, kadangi direktyvą taiko beveik tūkstantis institucijų ir 

ja reglamentuojamos daugiau kaip 4 600 profesijų, ją įgyvendinti yra ypač sunku. Šioje srityje 

vis dar kyla daug klausimų – beveik 20 proc. SOLVIT bylų yra susijusios su kvalifikacijos 

pripažinimu. Vykstančios konsultacijos su suinteresuotaisiais asmenimis ir valstybėmis 

narėmis yra būtinos siekiant užkirsti kelią pavėluotam direktyvos perkėlimui. 

b. Supaprastinimas

Viešųjų konsultacijų rezultatai aiškiai parodė supaprastinimo būtinybę, kad būtų sumažinta 

administracinė piliečių našta, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti visuomenės sveikatą ir saugą. 

Specialistai susiduria su pernelyg didelėmis kompensavimo priemonėmis, sudėtingais 

reikalavimais pateikti dokumentus ir vertimus ir patiria sunkumų įrodinėjant profesinę patirtį, 

dėl to veiklos pradžia gali būti bereikalingai uždelsta. Nagrinėjant specialistų laikino judumo 

klausimą pripažinta, kad deklaravimo sistema yra labai sudėtinga. Vienintelė Profesinių 

kvalifikacijų direktyvos naujovė – paprastesnė ir lankstesnė laikino paslaugų teikimo tvarka. 

Vis dėlto kadangi dauguma valstybių narių taiko išankstinio pranešimo sistemą, paprastesnė 

tvarka prarado savo paskirtį. Turėtume nustatyti, ar sukūrus vieną bendrą internetinį portalą 

būtų išspręstos dabartinės problemos ir pagerintas kompetentingų institucijų dialogas ir 

bendradarbiavimas. Galiausiai taip pat turėtume svarstyti, ar prašyti valstybių narių įvertinti, 

ar jos galėtų labiau suderinti kai kurių profesijų reglamentavimą arba net sumažinti kai kurių 

sričių reglamentuojamų profesijų skaičių, išskyrus sveikatos apsaugos sektorių. 

c. Galiojančių nuostatų atnaujinimas 

Konsoliduojant 15 galiojančių tekstų, kurių dalis buvo priimti 1977 m., ir persvarstant 

Profesinių kvalifikacijų direktyvą bus suteikta galimybė įvertinti, ar kompensavimo 

priemonės, reikalaujama profesinė patirtis ir būtinos specialistų, pvz., slaugytojų, rengimo 

sąlygos turi būti atnaujinamos ir ar reikėtų atsižvelgti į tokius aspektus kaip nuolatinis 

kvalifikacijos kėlimas.

d. Pastarųjų metų tendencijos
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Teisingumo Teismo jurisprudencijoje2 įtvirtintas dalinio leidimo dirbti pagal profesiją 

principas. Manant, kad nėra teisėtos viešojo intereso priežasties uždrausti taikyti šį principą, 

specialistui turi būti leidžiama dirbti iš dalies, kai atitinkamos profesijos veiklos sričių 

skirtumai yra tokie dideli, kad jie negalėtų būti kompensuojami papildomomis priemonėmis. 

Vis dėlto viešosiose konsultacijose paaiškėjo stiprios abejonės dėl dalinio leidimo dirbti pagal 

profesiją sveikatos priežiūros srityje. 

e. Visuomenės sveikatos ir saugos stiprinimas

Labai svarbu nustatyti atvejus, susijusius su rimtais profesinės etikos pažeidimais, kai 

aktyvesni kompetentingų institucijų informacijos mainai turėtų būtų privalomi. Pirmiausia dėl 

sveikatos priežiūros srities profesijų persvarstant Profesinių kvalifikacijų direktyvą turėtų būti 

nagrinėjami būdai, kaip naudojant aktyvius įspėjimo mechanizmus užtikrinti profesinį judumą 

atsižvelgiant į visuomenės sveikatą ir saugą. Dėl šios priežasties turime apsvarstyti, ar būtų 

svarbus kalbų mokėjimo reikalavimas, ypač sveikatos priežiūros specialistams. 

f. Pridėtinę vertę turinčių priemonių kūrimas

i. Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) plėtra

Persvarsčius Profesinių kvalifikacijų direktyvą turėtų būti tiriamos galimybės plėsti 

VRI sistemą siekiant paskatinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir dalijimąsi 

informacija. VRI plėtra ir įspėjimo priemonių taikymas padidintų ir gyventojų, ir valdžios 

institucijų pasitikėjimą sistema. Įspėjimo mechanizmas galėtų būti pagrįstas Paslaugų 

direktyvos modeliu3 arba prievole įspėti visas valstybes nares, kai tik patvirtinamas

tinkamumas vykdyti veiklą; abiem atvejais būtina gerbti pagrindines teises ir nepažeisti 

asmens duomenų apsaugos. 

ii. Profesinis pažymėjimas 

                                               
2 2006 m. sausio 19 d. Sprendimas Collegios de ingenieros, C-330/03.

3 Paslaugų direktyvos 29 straipsnio 3 dalyje ir 32 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės praneštų 
kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie bet kokius veiksmus, kurie galėtų padaryti daug žalos žmonių 
sveikatai ar saugumui arba aplinkai („įspėjimo sistema“).
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Viešosiose konsultacijose Europos Komisija siūlo naudoti profesinį pažymėjimą kaip galimą 

priemonę, skirtą profesinės kvalifikacijos pripažinimui palengvinti. Viešųjų konsultacijų 

rezultatai parodė, kad daug klausimų kyla dėl bet kokio profesinio pažymėjimo kainos, 

patikimumo ir savybių. Esant dabartinei sistemai siekta parengti tokias korteles skirtingoms 

profesijoms, tačiau rezultatai nevienareikšmiai. Taigi reikia išsamiai įvertinti ir įrodymais 

pagrįsti poveikį, koks gali būti daromas pridėtine profesinio pažymėjimo verte. Akivaizdu, 

kad specialistai ir kompetentingos institucijos turėtų savanoriškai įvesti profesinius 

pažymėjimus. Profesiniai pažymėjimai turėtų būti specialiai rengiami atskiroms profesijoms, 

o reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė lanksčiai įgyvendinti pažymėjimų 

įvedimą. Būtina, kad apsvarstytume šiuos klausimus. Kokia bus pažymėjimo pridėtinė vertė 

specialistams ir vartotojams? Kiek kainuos šis sumanymas? Kokia informacija turėtų būti 

pateikiama pažymėjime? Kaip bus užtikrinama apsauga nuo duomenų klastojimo? Kokie 

fizinės kortelės pranašumai, palyginti su el. kortele? Ir tikriausiai svarbiausias klausimas, kaip 

sukurti ir palaikyti IT sistemą kortelės galiojimui patikrinti? 


