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Tema: Peticija Nr. 0686/2013 dėl peticijos pateikėjo, kaip mediko, profesinės veiklos 
Šveicarijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Lothar Brunke

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra 62 metų amžiaus Vokietijos pilietis, kuris nuo 1995 m. dirbo gydytoju 
Vokietijoje. 2011 m. jis pateikė paraišką dėl medicinos praktikos Šveicarijoje. Peticijos 
pateikėjo paraiška buvo atmesta, nes jis, nors laikomas turinčiu kvalifikaciją, reikalingą 
verstis gydytojo praktika, nėra baigęs mokymų specialisto kvalifikacijai (vok. 
Facharztausbildung) gauti. Šveicarijoje tai privaloma, siekiant gauti leidimą verstis praktika 
ir gauti praktikos licenciją. Tuomet jis paprašė, kad jam būtų taikomos tokios pat sąlygos, 
kaip ir jo amžiaus Šveicarijos gydytojams, pagal kurias reikalaujama dalyvauti papildomuose 
„Praktischer Arzt“ (praktikuojančio gydytojo) mokymuose. Šis prašymas taip pat buvo 
atmestas, o tai reiškia, kad vienintelė galimybė jam pradėti verstis praktika Šveicarijoje būtų 
baigti gydytojo specialisto mokymus, trunkančius nuo trejų iki penkerių metų. Peticijos 
pateikėjas mano, kad, atsižvelgiant į jo amžių ir medicininę patirtį, tai neproporcingas 
reikalavimas. Jis kreipėsi į teismą, savo rašytinėse pastabose nurodydamas nuostatą dėl jo 
teisės į įsisteigimo laisvę, bet teismas nepateikė jokių pastabų dėl šio punkto. Jis mano, kad 
Šveicarijos valdžios institucijų veiksmai prieštarauja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktikai, pagal kurią teigiama, kad nacionaliniai apribojimai dėl Sutartyje nustatytų 
pagrindinių laisvių turi būti nediskriminaciniai, pagrįsti visuotinės svarbos interesais, tinkami 
siekiamam tikslui ir neturi viršyti to, kas būtina tam tikslui pasiekti. Peticijos pateikėjas mano, 
kad Šveicarijos valdžios institucijos neatsižvelgė į Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo, kuri yra įgyvendinama Šveicarijoje, ir Direktyvos 5/362/EEB dėl 
diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio 
pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve 
teikti paslaugas, nuostatas. Peticijos pateikėjas mano, kad jis buvo diskriminuojamas, nes jam 
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buvo taikomi griežtesni reikalavimai nei jo amžiaus Šveicarijos gydytojams. Peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamento pagalbos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Šveicarijos valdžios institucijų ir teismų sprendimai, kuriais 
atsisakoma priimti paraiškas dėl jo, kaip mediko, profesinės veiklos Šveicarijoje pripažinimo 
ir (arba) dėl jo medicinos praktikos Šveicarijoje, prieštarauja Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktikai. Esant tokioms aplinkybėms, peticijos pateikėjas taip pat prašė, kad 
Šveicarijos teismai kreiptųsi į Teisingumo Teismą.

Tačiau pagal SESV 251 ir paskesnius straipsnius Teisingumo Teismas turi jurisdikciją 
nagrinėti ir spręsti (tik tuos) ieškinius ar bylas, kurios turi tiesioginį poveikį Europos 
Sąjungai. Pagal SESV 267 straipsnį Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti 
prejudicinį sprendimą dėl, inter alia, Europos Sąjungos institucijų aktų galiojimo ir 
išaiškinimo. Tokiam klausimui iškilus (ES) valstybės narės teisme ar tribunole, tas teismas ar 
tribunolas gali prašyti Teisingumo Teismo priimti dėl jo prejudicinį sprendimą.

Kadangi Šveicarija nėra ES valstybė narė, Šveicarijos teismai neturi teisės kreiptis į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą. Vietoj to pagal Susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo1 (angl. 
FMPA) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 30 d. ES ir Šveicarijos 
jungtinio komiteto sprendimu Nr. 2/20112, kuriuo pakeičiamas jo III priedas (Abipusis 
profesinių kvalifikacijų pripažinimas), 11 straipsnio 3 dalį asmenys, kuriems taikomas šis 
susitarimas, gali pateikti kompetentingai nacionalinei teisminei institucijai apeliacinį skundą, 
inter alia, dėl sprendimų dėl apeliacinių skundų. Be to, pagal FMPA 16 straipsnio 2 dalį tiek, 
kiek taikant šį susitarimą taikoma ES teisės aktų koncepcija, iki jo pasirašymo datos 
atsižvelgiama į atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisminę praktiką. Nuo šios 
datos Šveicarija supažindinama su teismine praktika (pagal FMPA įsteigtame jungtiniame 
komitete).

Taigi teisminė kontrolė, susijusi su FMPA taikymu Šveicarijoje, yra Šveicarijos teismų 
kompetencija ir Šveicarijos federalinio teismo (vok. Bundesgericht) paskutinė instancija. 
Nagrinėjamoje byloje peticijos pateikėjas skundžiasi šio teismo sprendimu, priimtu 2013 m. 
vasario 1 d. (byloje 2C-668/2012), kuriuo atmetami jo prašymai paskutinėje instancijoje. 

Priešingai negu mano peticijos pateikėjas, atrodo, kad šiuo Šveicarijos Aukščiausiojo Teismo 
sprendimu nepažeidžiamas dvišalis susitarimas. Visų pirma nėra diskriminacijos dėl tautybės 
įrodymų.

Pagal Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo3 V priedo 5.1.4 punktą, 
kaip nurodyta (persvarstyto) FMPA III priede, (nuo orientacinės datos – 2002 m. birželio 1 d.) 

                                               
1 OL L 114, 2002 4 30, p. 6.
2 OL L 277, 2011 10 22, p. 20.
3 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
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Šveicarija turi teisę reikalauti bendrosios medicinos praktikos gydytojo diplomo. Taigi 
nagrinėjamu atveju Šveicarijos valdžios institucijos galėtų reikalauti iš ES pareiškėjo tokio 
paties lygio kvalifikacijos, kurios reikalauja iš Šveicarijos piliečių. Tačiau atrodo, kad 
peticijos pateikėjas neturi (Vokietijoje) lygiavertės kvalifikacijos (pvz., vok. „Facharzt für 
Allgemeinmedizin“).

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kad Šveicarijos valdžios institucijos neatsižvelgė nei į jo 
praktinio darbo patirtį, kurią jis įgijo Vokietijoje, nei į jo amžių (62 metai). Vietoj to jos 
reikalavo, kad būtų baigtos papildomos kelerių metų studijos siekiant gauti Šveicarijos 
„Weiterbildungstitel“. Todėl jis taip pat reikalavo jau įgytų teisių.

Direktyvos 2005/36/EB 30 straipsnio 1 dalyje (kaip nurodyta FMPA III priede) iš tikrųjų 
nustatytos (su tam tikromis papildomomis išlygomis) įgytos teisės, būdingos šeimos 
gydytojams, neturintiems V priedo 5.1.4 punkte nurodyto formalios kvalifikacijos įrodymo. 
Tačiau pagal Direktyvos 30 straipsnio antrą pastraipą naudojantis tokiomis teisėmis, kai 
siekiama užsiimti šeimos gydytojo veikla, pagal nacionalinę socialinės apsaugos sistemą 
reikalaujama turėti pažymėjimą, kuriuo patvirtinama turėtojo teisė užsiimti tokia veikla. Anot 
Šveicarijos teismo, peticijos pateikėjas nepateikė įrodymų apie tokio pažymėjimo turėjimą.

Be to, peticijos pateikėjas prašė taikyti pereinamojo laikotarpio nuostatas, kurios anksčiau 
buvo taikomos Šveicarijos gydytojams, turėjusiems tik diplomus, kuriais patvirtinamas 
pagrindinis medicininis išsilavinimas. Tačiau tokios nuostatos jau seniai nebegalioja. Kadangi 
jos daugiau nebetaikomos Šveicarijos piliečiams, negali būti ir įtariamos diskriminacijos.

Galiausiai, vertėtų pažymėti, kad tokios medicinos praktikos vykdymo klausimas nepatenka į
Direktyvos 2005/36/EB taikymo sritį, taigi jam netaikomas ir dvišalio susitarimo su Šveicarija 
III priedas.

Išvada

Atsižvelgdama į šias aplinkybes ir remdamasi turima informacija, Komisija negali padėti 
peticijos pateikėjui nei įgyti pripažinimo kaip medicinos specialistui, nei gauti leidimo pradėti 
vykdyti medicinos praktikos veiklą Šveicarijoje.“


