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Tema: Peticija Nr. 1896/2012 dėl diplomų pripažinimo ES, kurią pateikė Rumunijos 
pilietė Calin Carmen Elena

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, Jungtinėje Karalystėje gyvenanti Rumunijos pilietė, pabrėžia JK sistemos 
trūkumus, susijusius su kitų ES šalių specialistų kvalifikacijos pripažinimu, visų pirma 
reabilitacinės medicinos srityje, bet ne tik joje. Ji mano, kad su ja elgiamasi kaip su ne ES 
piliete, nes jai rekomenduota iš naujo pradėti visą reabilitacinės medicinos kursą. Ji aptaria 
tris konkrečius klausimus ir teigia, kad JK gali būti pažeidusi atitinkamus ES reglamentus, 
todėl prašo EP išnagrinėti šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Peticijos pateikėja yra Rumunijos pilietė, įgijusi medicininį išsilavinimą reabilitacinės 
medicinos srityje Rumunijoje. Ji susidūrė su sunkumais, susijusiais su šios specialybės 
pripažinimu Jungtinėje Karalystėje. 

Peticijos pateikėja laikosi nuomonės, kad į Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo (toliau – direktyva) V priedo 5.1.3 punktą1 turėtų būti įtrauktas 
                                               
1

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, OL L 225, 

2005 m. rugsėjo 30 d., p. 22.
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Jungtinėje Karalystėje vartojamas medicinos specialisto pavadinimas, priskiriamas prie 
„fizioterapijos (minimalus rengimo laikotarpis – 3 metai)“. Tokiu atveju peticijos pateikėjos 
įgyta medicinos specialybė Jungtinėje Karalystėje būtų automatiškai pripažinta. 

Peticijos pateikėja taip pat susidūrė su sunkumais, susijusiais su kompensacine priemone, kuri 
turi būti taikoma siekiant profesinės kvalifikacijos pripažinimo Jungtinėje Karalystėje.

Direktyva 2005/36/EB yra Europos abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo teisinis 
pagrindas. Ši direktyva taikoma visiems kurios nors valstybės narės piliečiams, siekiantiems 
užsiimti reglamentuojama profesija kitoje valstybėje narėje.
Pagal profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą, grindžiamą suderintais rengimo 
reikalavimais, kaip nurodyta šios direktyvos III antraštinės dalies III skyriuje, medicinos 
specialybėms taikoma atskira tvarka. Ši tvarka taikoma dėl to, kad valstybėse narėse labai 
skiriasi reglamentuojamų medicinos specialybių skaičius. Taigi, nors direktyvoje suderinti 54 
medicinos specialybių būtiniausi rengimo reikalavimai (direktyvos V priedo 5.1.3 punktas), 
ne visų valstybių narių nacionalinėse sveikatos priežiūros sistemose šios medicinos 
specialybės yra reglamentuojamos.
Pagal direktyvos 21 straipsnio 7 dalį valstybės narės gali pranešti Komisijai savo medicinos 
specialistų pavadinimus. Tos specialybės išvardytos Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.1.3 
punkte, pagal šią direktyvą joms taikomas automatinio pripažinimo principas, jei prie tokios 
specialybės direktyvos V priede pateiktame sąraše yra nurodyta ir buveinės, ir priimančioji 
valstybė narė.

Iš tiesų pagal šią direktyvą valstybės narės gali nepranešti Komisijai tam tikrų medicinos 
specialybių pavadinimų, net jei jų teritorijoje šios specialybės reglamentuojamos. Šiuo 
atžvilgiu medicinos specialybės skiriasi nuo kitų profesijų, nurodytų direktyvos III antraštinės 
dalies III skyriuje.

Todėl akivaizdu, kad Komisija nėra kompetentinga įtraukti nacionalinį specialisto, baigusio 
medicininio rengimo kursus, pavadinimą į direktyvos V priedo 5.1.3 punktą, jei atitinkama 
valstybė narė apie jį nepraneša, ji taip pat negali paskelbti atitinkamo pranešimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Direktyvos 2005/36/EB 21 straipsnio 7 dalį.

Todėl kiekvienos medicinos specialybių, kurių sąrašas pateiktas direktyvos V priedo 5.1.3 
punkte, kategorijos atveju valstybės narės turi teisę nuspręsti, ar nori dalyvauti šių 
kvalifikacijų automatinio pripažinimo sistemoje. Visais kitais atvejais (t. y., kai tam tikra 
medicinos specialybė yra reglamentuojama priimančiojoje valstybėje narėje, tačiau ta 
valstybė narė nepranešė Komisijai atitinkamo nacionalinio specialybės pavadinimo) 
specialistų, kurie savo kvalifikaciją įgijo kitose valstybėse narėse, profesinė kvalifikacija 
priimančiojoje valstybėje narėje gali būti pripažinta pagal vadinamąją bendrąją sistemą 
(direktyvos III antraštinės dalies I skyrius).

Remiantis bendrąja sistema, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali 
palyginti konkretaus specialisto profesinį mokymą su savo nacionaliniais profesinio mokymo 
reikalavimais. Jei dviejose valstybėse narėse pagrindinis mokymas skiriasi iš esmės, 
priimančioji valstybė narė, prieš pripažindama užsienyje specialybę įgijusio specialisto 
kvalifikaciją, gali taikyti kompensacines priemones.
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Šiuo atveju atrodo, kad Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija išnagrinėjo peticijos 
pateikėjos paraišką taikydama bendrosios sistemos taisykles ir taikė kompensacines 
priemones. Šis reikalavimas atitinka direktyvą.

Nors peticijos pateikėja nepritaria JK sprendimui, direktyvoje aiškiai leidžiama 
priimančiosioms valstybėms narėms reikalauti tokių kompensacinių priemonių. Pagal 
direktyvos 3 straipsnio 1 dalies g punktą bet koks adaptacijos laikotarpis, kurį peticijos 
pateikėja turi baigti, kad jos profesinė kvalifikacija būtų pripažinta, gali apimti prižiūrimą 
praktiką ir papildomą rengimą. Toks prižiūrimos praktikos laikotarpis turi būti vertinamas.

Be to, pagal direktyvos 51 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos sprendimą galima 
skųsti pagal nacionalinius įstatymus. Remiantis Komisijos turima informacija atrodo, kad 
Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija suteikė peticijos pateikėjai išsamią informaciją 
apie galimybę skųsti sprendimą pagal nacionalinius įstatymus.

Išvados

Komisija padarė išvadą, kad Jungtinė Karalystė nepranešdama Komisijai apie reabilitacinės 
medicinos gydytojo specialybę nepažeidė Direktyvos 2005/36/EB nuostatų. Todėl Komisija 
šiuo atžvilgiu neketina imtis tolesnių veiksmų.

Be to, kompetentinga Jungtinės Karalystės institucija tinkamai taikė vadinamąją bendrąją 
sistemą siekdama pripažinti peticijos pateikėjos įgytą medicinos specialybę.

Kompetentinga Jungtinės Karalystės institucija taip pat supažindino peticijos pateikėją su 
galimybėmis skųsti priimtą sprendimą pagal nacionalinius įstatymus, kaip numatyta 
direktyvos 51 straipsnio 3 dalyje.“


