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Tema: Peticija Nr. 0372/2011 dėl skirtumų Prancūzijoje ir Vokietijoje pripažįstant
medicinos specialisto kvalifikacijas, kurią pateikė Vokietijos pilietė S. M.

1. Peticijos santrauka

Gydytojos, įgijusios profesiją Vokietijoje, kvalifikacija nebuvo pripažinta Prancūzijoje, nors ji 
pateikė pažymėjimą, kuriuo pažymima, kad jos įgyta anesteziologo specialybė atitinka 
Direktyvos 93/16/EB nuostatas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

Peticijos pateikėja yra vokietė gydytoja, daugelį metų dirbanti įvairiose Prancūzijos 
ligoninėse. 

Peticijoje sprendžiami du klausimai:
– tai, kad Prancūzijos gydytojų rūmai 2,5 metų per vėlai pripažino peticijos pateikėjos, kaip 

specializuotos gydytojos (anesteziologės), kvalifikaciją;
– tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos, nustatydamos peticijos pateikėjos darbo sąlygas 

(pvz., atlyginimą ir kategoriją), neatsižvelgė į jos ankstesnių metų profesinę patirtį ir 
Vokietijoje įgytą gydytojos darbo stažą.
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– Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo:

Komisija jau anksčiau buvo gavusi peticijos pateikėjos skundą. Iš Komisijai peticijos 
pateikėjos pateiktų dokumentų matyti, kad anesteziologo specialybę ji įgijo 2003 m. vasario 
5 d. Vokietijoje. Remiantis peticijos pateikėjos pateiktais dokumentais, kompetentingos 
Vokietijos valdžios institucijos 2005 m. gegužės 9 d. patvirtino, kad peticijos pateikėjos 
kvalifikacija atitinka minimalius Direktyvos 93/16/EEB reikalavimus1.

Sprendimas dėl peticijos pateikėjos specialisto kvalifikacijos pripažinimo greičiausiai priimtas 
Prancūzijoje 2005 m. rugsėjo 14 d.

Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo2 nustatyti pripažinimo 
procedūros galutiniai terminai. Pagal šios direktyvos 51 straipsnio 2 dalį prašymo leisti 
užsiimti reglamentuojama profesija nagrinėjimo procedūra turi būti užbaigta kuo greičiau ir 
bet kuriuo atveju priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi priimti 
tinkamai pagrįstą sprendimą per tris mėnesius nuo dienos, kurią buvo pateiktas visas 
pareiškėjo dokumentų rinkinys.

Kadangi peticijos pateikėjos pateiktoje informacijoje nėra duomenų apie viso dokumentų 
rinkinio pateikimo datą, Komisijos tarnybos ketina susisiekti su peticijos pateikėja, kad gautų 
tokius parodymus.

– Dėl profesinės patirties ir darbo stažo pripažinimo siekiant nustatyti darbo
sąlygas:

Remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija3 Komisija mano, kad 
priimančiosios valstybės narės institucijos, suteikdamos galimybę įsidarbinti ir nustatydamos 
darbo sąlygas (pvz., atlyginimą ir kategoriją), privalo ankstesnius darbuotojų migrantų 
panašios darbo patirties kitose valstybėse narėse laikotarpius vertinti taip kaip ir darbo 
patirties laikotarpius priimančiosios valstybės narės sistemoje. 

2005–2008 m. Komisijos tarnybos šiuo klausimu tiesiogiai bendravo su peticijos pateikėja. 
Jos atvejis buvo nagrinėjamas pagal pažeidimo procedūras prieš Prancūziją dėl priimančiosios 
valstybės narės institucijų, suteikiančių galimybę įsidarbinti ir nustatančių darbo sąlygas 
(pvz., atlyginimą ir kategoriją), atsižvelgimo į profesinę patirtį ir darbo stažą. 

2008 m. Komisijos tarnybos informavo peticijos pateikėją, kad Prancūzijos valdžios 
institucijos taikytinas taisykles suvienodino su ES teisės aktais. Komisijos tarnybos negavo 
jokios informacijos, kad peticijos pateikėjos atvejis išspręstas neatsižvelgiant į ES teisės 
aktus. 

                                               
1 Tarybos direktyva 93/16/EEB, skirta padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų 
oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimui, OL L 165, 1993 7 7, p. 1.
2 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, OL L 255, 
2005 9 30, p. 22.
3 1994 m. vasario 23 d. Sprendimas Scholz, C-419/92, Rink. p. I-00505; 1998 m. vasario 15 d. Sprendimas 
Schöning, C-15/96, Rink. p. I-00047; 1998 m. kovo 12 d. Byla C-187/96, Komisija prie  Graikiją, Rink. p. I-
01095; 2000 m. lapkričio 30 d. Sprendimas Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, Rink. p. I-10497; 
2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimas Köbler, C-224/01, Rink. p. I-10239; 2006 m. vasario 23 d. Byla C-205/04, 
Komisija prie Ispaniją, Rink. p. I-00031; 2005 m. gegužės 12 d. Byla C-278/03, Komisija prie Italiją, Rink. 
p. I-03747; 2006 m. vasario 23 d. Byla C-371/04, Komisija prie Italiją, Rink. p. I-10257;
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Kadangi peticijoje nepateikiama duomenų apie minėtas šio klausimo problemas, Komisijos 
tarnybos susisieks su peticijos pateikėja, kad sužinotų, ar ji šiuo atžvilgiu vis dar patiria 
sunkumų.

Gavusios daugiau informacijos iš peticijos pateikėjos, Komisijos tarnybos praneš Europos 
Parlamentui apie savo poziciją ir galimus tolesnius veiksmus.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos tarnybos apsikeitė keliais laiškais su peticijos pateikėja. Remdamasi gauta 
informacija Komisija laikosi toliau pateiktos pozicijos.

– Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

Atrodo, kad peticijos pateikėja skundžiasi dėl 2005 m. rugsėjo 14 d. Prancūzijoje priimto 
sprendimo dėl jos anesteziologės specialybės pripažinimo, 
kuriame neminima įgytos kvalifikacijos data.

Vis dėlto pagal Direktyvą 2005/36 nereikalaujama, kad valstybių narių valdžios institucijos 
savo sprendimuose dėl kvalifikacijos pripažinimo nurodytų kvalifikacijos įgijimo datą.
Pagal Direktyvos 2005/36/EB 51 straipsnį kompetentingos valdžios institucijos turi priimti 
tinkamai pagrįstą sprendimą per tris mėnesius nuo to dienos, kai buvo pateiktas visas 
dokumentų rinkinys. Tačiau šis galutinis terminas gali būti pratęstas vienu mėnesiu.
Pagal 51 straipsnio 3 dalies a punktą, jei kompetentinga valdžios institucija nepriima 
sprendimo iki šio galutinio termino pabaigos, tai galima apskųsti pagal nacionalinę teisę.
Todėl Komisijos tarnybos mano, kad Prancūzijos gydytojų rūmų sprendimas, atsižvelgiant į jo 
minimalų turinį, nepažeidžia Direktyvos 2005/36. Peticijos pateikėja gali siekti nuostolių, 
susidariusių dėl delsimo išnagrinėti jos paraišką dėl pripažinimo, atlyginimo nacionaliniuose 
teismuose.

– Dėl profesinės patirties ir darbo stažo pripažinimo darbo sąlygoms nustatyti

Komisijos tarnybos paklausė peticijos pateikėjos, kaip nebuvo atsižvelgta į jos darbo patirties, 
įgytos kitose valstybėse narėse, laikotarpius. Jai buvo pasiūlyta atsiųsti informaciją apie jos 
bendravimą šiuo klausimu su Prancūzijos valdžios institucijomis, įskaitant administracinius ir 
(arba) teismo sprendimus, kurie suteiktų Komisijai galimybę išsamiai įvertinti jos atvejį.
Peticijos pateikėja teigia, kad nuo taikomų Prancūzijos nuostatų reformos ji vis dar negauna 
atlyginimo, kurį gauna panašius darbo patirties laikotarpius Prancūzijoje įgiję gydytojai. Vis 
dėlto ji nepateikė korespondencijos su Prancūzijos valdžios institucijomis ir (arba) 
administracinių ar teismo sprendimo kopijų. Ji taip pat informavo Komisijos tarnybas, kad 
nuo taikomų Prancūzijos nuostatų reformos ji dirba tik kaip pakaitinė darbuotoja 
(pavaduotoja, atsarginė, pranc. remplaçant), tačiau jai nebuvo pasiūlytos darbo užmokesčio 
skalę atitinkančios pareigos.

Išvada
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Prancūzijos nuostatos dėl ankstesnės darbo patirties kitose valstybėse narėse laikotarpių 
vertinimo siekiant nustatyti darbo sąlygas viešajame sektoriuje (taip pat valstybinėse gydymo 
įstaigose dirbantiems gydytojams, (pranc. praticiens hospitaliers) – gydytojams, kaip peticijos 
pateikėja) buvo suderintos su ES teisės nuostatomis vykdant pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras prieš Prancūziją. Kadangi Komisijos tarnybos neturėjo pakankamų įrodymų dėl 
ES teisės aktams prieštaraujančios nusistovėjusios ir bendrai paplitusios administracinės 
praktikos, jos negalėjo nustatyti galimo ES teisės aktų pažeidimo dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo, dėl kurio galėtų kreiptis į Prancūzijos valdžios institucijas. Peticijos pateikėjai apie 
tai buvo pranešta.


