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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra įgijęs stomatologo ir ortodonto kvalifikaciją Rumunijoje. Jungtinėje 
Karalystėje jis kreipėsi dėl savo kvalifikacijos pripažinimo ir leidimo verstis stomatologo 
praktika. Nors buvo pripažinta, kad jo kvalifikacija atitinka reikalavimus, JK institucijos 
leidimo nesuteikė motyvuodamos tuo, kad jis minėtąja praktika vertėsi nenuolat. Peticijos 
pateikėjas klausimą pateikė tinklui SOLVIT, kuris patvirtino, kad jo kvalifikacija atitinka 
reikalavimus, tačiau panašu, jog tai nepadėjo išspręsti problemos. Peticijos pateikėjas prašo 
Parlamento ištirti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Profesinių kvalifikacijų pripažinimas ES valstybėse narėse reglamentuojamas Direktyva 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1.

Gydytojo odontologo kvalifikacijos pripažinimas reglamentuojamas direktyvos 34–
37 straipsniais: turėtų būti patvirtinta, kad baigti mokymai, atitinkantys būtiniausius 
direktyvos V.3 priede nurodytus mokymų reikalavimus. Jei gydytojo odontologo kvalifikacija 

                                               
1 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
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atitinka tuos reikalavimus, valstybės narės turi automatiškai pripažinti pareiškėjo profesinę 
kvalifikaciją. Kai diplomą yra išdavusi ne ES valstybė narė, taikoma direktyvos 2 straipsnio 
2 dalis. Vadovaujantis 3 straipsnio 3 dalimi, norint, kad kvalifikacija kitoje ES valstybėje 
narėje būtų pripažinta 2 straipsnio 2 dalyje išdėstytomis sąlygomis, reikia būti įgijus trejų 
metų profesinę patirtį verčiantis atitinkama profesija valstybės narės, kuri pirmoji buvo 
pripažinusi diplomą, teritorijoje, šiuo atveju – Rumunijoje.

Remdamasi pateiktais dokumentais, Komisija daro išvadą, kad peticijos pateikėjo Indijoje 
įgytas diplomas, kurį Rumunijos valdžios institucijos pripažino 2012 m. gegužės mėn., yra 
universitetinis sveikatos mokslų diplomas. Be to, peticijos pateikėjas trejus metus (2008–
2011 m.) stažavosi ortodontijos ir dantų ortopedijos (rum. ortodontie si ortopedie dento-
faciala) srityje – tai patvirtinta Rumunijos sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. gruodžio 
mėn. išduotu dokumentu. Nė vienas iš šių diplomų / specializacijų neatitinka profesinės 
kvalifikacijos įrodymo, kurį direktyvos V.3 priede yra pateikusios Rumunijos valdžios 
institucijos. Todėl automatiško pripažinimo principas šiuo atveju negalėtų būti taikomas net ir 
tuo atveju, jei pareiškėjas turėtų ES valstybėje išduotą diplomą.

Vadovaujantis direktyvos 3 straipsnio 3 dalimi, peticijos pateikėjas, prieš pateikdamas 
prašymą pripažinti jo kvalifikaciją JK, turėjo turėti trejų metų profesinę patirtį, įgytą 
verčiantis atitinkama profesija Rumunijoje. Tuomet kompetentingos JK institucijos būtų 
turėjusios patikrinti peticijos pateikėjo kvalifikaciją ir galiausiai pritaikyti kompensacines 
priemones (adaptacijos laikotarpį ar tinkamumo testus), kad peticijos pateikėjo kvalifikacija 
galėtų būti pripažinta JK. Nežiūrint į tai, valstybių narių kompetentingos institucijos nėra 
įpareigotos suteikti pareiškėjams adaptacijos laikotarpio.

Išvada

Remdamasi pirmiau išdėstyta informacija, Komisija neįžvelgia, kad JK valdžios institucijos 
būtų kaip nors pažeidusios direktyvos taisykles.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Peticijos pateikėjas yra stomatologas iš Indijos, ginčijantis JK valdžios institucijų sprendimą 
dėl jo prašymo pripažinti jo odontologo kvalifikaciją JK. Jis jau yra pateikęs keletą skundų 
tuo pačiu klausimu, į kuriuos Komisija yra atsakiusi.

Dabar peticijos pateikėjas pateikė dar vieną klausimą. Atsakydama Komisija norėtų pakartoti 
priežastis, kuriomis remdamasi ji nusprendė, kad peticija nepagrįsta, ir tos pačios nuomonės 
toliau laikosi net ir atsižvelgusi į naują informaciją.

Šiuo atveju taikytina Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (toliau 
direktyva), kuria reglamentuojamas ES piliečių kvalifikacijų pripažinimas (2 straipsnio 
1 dalis) ir – retesniais atvejais – trečiųjų valstybių piliečių kvalifikacijų pripažinimas. 
Pastarieji pagal specialias ES direktyvas, pvz., kuriomis jiems suteikiamas ilgalaikis leidimas 
gyventi ES1, arba būdami ES piliečio šeimos nariai gali naudotis tomis pačiomis teisėmis, 

                                               
1 Pvz., tai būtų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos 

piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, 2003 m. lapkričio 25 d. 
Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso.
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kaip ir ES piliečiai.

Jei peticijos pateikėjas neatitinka reikalavimų, keliamų norint pasinaudoti minėtųjų direktyvų, 
kuriomis užsienio piliečiams užtikrinamos panašios teisės, nuostatomis, Direktyva 
2005/36/EB jam netaikoma. Todėl JK valdžios institucijos, vertindamos jo kvalifikaciją, 
turėtų taikyti savo taisykles1.

Jei, antra vertus, peticijos pateikėjas atitinka reikalavimus, keliamus norint pasinaudoti 
Direktyva 2005/36/EB, tai, kaip JK valdžios institucijos nagrinės jo prašymą, priklausys nuo 
to, ar jo profesinė stomatologo kvalifikacija buvo pripažinta Rumunijoje, – taip jis galėtų 
dirbti stomatologu toje šalyje, – arba nuo to, ar jis yra pelnęs tik akademinį pripažinimą, 
būtiną norint imtis ortodontijos studijų Rumunijoje.

Be to, jeigu Rumunijoje nėra pripažinta peticijos pateikėjo profesinė stomatologo kvalifikacija 
ir jeigu jis ten nėra vertęsis šia profesija, jo prašymas, pateiktas JK valdžios institucijoms, 
turėtų būti laikomas jo pirmuoju prašymu ES pripažinti trečiojoje šalyje savo įgytą 
kvalifikaciją. Tokiu atveju pripažinimo procedūra vyktų remiantis direktyvos 2 straipsnio 
2 dalimi2. Tuomet JK valdžios institucijos turėtų taikyti savo nacionalines taisykles, tačiau 
kartu turėtų būti užtikrinta, kad būtų laikomasi būtiniausių direktyva nustatytų gydytojų 
odontologų mokymo reikalavimų (tai reglamentuojama direktyvos III skyriaus III antraštinės 
dalies nuostatomis). Šiuo atveju negalėtų būti taikoma direktyvos 3 straipsnio 3 dalis3, 
kadangi ji apima ne pirminius prašymus pripažinti kvalifikaciją ES, o tik paskesnius.

Jei peticijos pateikėjo profesinė – stomatologo – kvalifikacija pripažinta Rumunijoje ir jei jis 
bent trejus metus toje šalyje yra vertęsis šia profesija, jo prašymas JK valdžios institucijoms 
būtų laikomas tolesniu prašymu pripažinti kvalifikaciją ES. Tačiau, net jei jis atitiktų 
būtiniausius III skyriaus III antraštinėje dalyje nustatytus mokymo reikalavimus, jis negalėtų 
pasinaudoti automatišku pripažinimu, kadangi direktyvos 10 straipsnio g punkte nustatyta, 
kad migrantams, tenkinantiems 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytus reikalavimus, taikomas pagal 
direktyvos bendrąją sistemą nustatytas pripažinimo procesas. Pagal bendrąją sistemą 
numatyta, kad nacionalinės valdžios institucijos turi patikrinti pareiškėjo kvalifikacijas 
(diplomus ir patirtį) ir, jei esama esminių šių kvalifikacijų ir priimančiosios valstybės narės 
keliamų kvalifikacijos reikalavimų skirtumų, valdžios institucijos gali nustatyti 
kompensacines priemones (direktyvos 14 straipsnis). Atsižvelgiant į tai neatrodo, jog JK 
valdžios institucijų vertinimas, kad peticijos pateikėjo praktinė stomatologo patirtis 
nepakankama ir kad dėl to, savo ruožtu, jam taikytinas adaptacijos laikotarpis, keltų 
susirūpinimą.

                                               
1 Žr. direktyvos 10 konstatuojamąją dalį: „Ši direktyva nesudaro kliūčių valstybėms narėms pagal savo taisykles 

pripažinti trečiųjų šalių piliečių už Europos Sąjungos ribų įgytą profesinę kvalifikaciją […]“.
2 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Kiekviena valstybė narė gali leisti savo teritorijoje pagal jos nustatytas 

taisykles užsiimti reglamentuojama profesija pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą valstybės narės piliečiams, 
turintiems profesinės kvalifikacijos įrodymą, įgytą ne toje valstybėje narėje. III antraštinės dalies III skyriaus 
reglamentuojamų profesijų atstovams suteikiant pradinį pripažinimą laikomasi tame skyriuje nustatytų 
būtiniausių rengimo reikalavimų“ (išskirta papildomai).

3 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Trečiosios šalies išduotas formalios kvalifikacijos įrodymas laikomas formalios 
kvalifikacijos įrodymu, jei jo turėtojas turi trejų metų atitinkamos profesijos patirtį valstybės narės, kuri 
pripažino tą formalios kvalifikacijos įrodymą pagal 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, teritorijoje ir tą patirtį 
pripažįsta ta valstybė narė“.
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Pagaliau tai, kad peticijos pateikėjo ortodontijos diplomas nurodytas direktyvos V priedo 
5.3.3 punkte, šiuo atveju neaktualu, nes jis yra pateikęs prašymą jį užregistruoti odontologu (o 
ne stomatologu, kuris specializuojasi ortodontijos srityje).

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija nemano, kad JK valdžios institucijos 
suklydo vertindamos peticijos pateikėjo prašymą.“


