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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0923/2013 dėl specializuoto medicininio rengimo pripažinimo 
nauja Direktyvos 2005/36/EB V priedo kategorija arba jo priskyrimo esamai 
šio priedo kategorijai, kurią pateikė Ispanijos pilietis Álvaro Lahoz Tornos

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pažymi, kad į Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo V priedo 5.1.3. punkto Europos Sąjungos kategoriją „Krūtinės chirurgija“ dar 
neįtraukta širdies ir kraujagyslių chirurgijos specialybė – Ispanijoje po penkerių metų studijų 
suteikiamas laipsnis. Peticijos pateikėjas pažymi, kad, nepaisant to, Italija į šią kategoriją 
įtraukė dvi specialybes – krūtinės chirurgiją ir kardiochirurgiją. Todėl peticijos pateikėjas 
teigia, kad tą patį turėtų padaryti ir Ispanija, kuri šiuo metu yra įtraukusi tik krūtinės 
chirurgiją. Dėl šio nenuoseklumo peticijos pateikėjas susiduria su įsidarbinimo Prancūzijoje, 
taigi ir naudojimosi savo laisvo judėjimo teise, kliūtimis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2014 m. sausio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Pagal Direktyva 2005/36/EB nustatytą abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą 
medicinos specializacijoms taikoma speciali tvarka. Valstybėse narėse reglamentuojamų 
medicinos specializacijų skaičius labai skiriasi. Direktyvoje numatyta suderinti 54 medicinos 
specializacijų būtinuosius mokymo reikalavimus. Nors krūtinės chirurgija priskirta šioms 
kategorijoms, širdies (širdies ir kraujagyslių) chirurgija šiuo metu neįtraukta į priedą.
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Valstybės narės praneša Komisijai savo nacionalinių specialistų mokymo programų 
pavadinimus. Įvertinus rengimo programų atitiktį suderintiems būtiniesiems reikalavimams, 
tie pavadinimai įtraukiami į Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.1.3. punktą. Taigi pagal 
Direktyvos 21 straipsnio 6 dalį šie pavadinimai automatiškai pripažįstami, jeigu jų specialybė 
egzistuoja tiek buveinės, tiek priimančiojoje valstybėje narėje.

Direktyvoje 2005/36/EB nustatyti tik trumpiausi kiekvienos medicinos specialybių 
kategorijos rengimo laikotarpiai. Vis dėlto šia direktyva nesuderintas nei kiekvienos 
medicinos specialybių kategorijos turinys, nei susijusios veiklos sritis. Krūtinės chirurgijos 
atveju trumpiausias rengimo laikotarpis – 5 metai.

Ispanijos specialistų rengimo programa „Cirugía torácica“ atitinka trumpiausios trukmės 
kriterijus, nurodytus Direktyvoje 2005/36/EB.

Jeigu Ispanija nenuspręs iš dalies pakeisti ar papildyti savo medicinos specialistų kategorijos 
„krūtinės chirurgija“ pavadinimo ir apie tai nepraneš Komisijai, dabartinis pavadinimas turės 
ir toliau būti priskirtas Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.1.3. punktui. Apie tokį pakeitimą ar 
papildymą turi pranešti valstybės narės.

Komisija neturi kompetencijos iš dalies keisti ar papildyti nacionalinių medicinos specialistų 
rengimo kursų pavadinimų, jeigu atitinkamos valstybės narės apie tai nepraneša.

Direktyva 2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, 2013 m. gruodžio 28 d. buvo 
paskelbta oficialiajame leidinyje ir įsigaliojo 2014 m. sausio 17 d.

Pagal atnaujintos Direktyvos 2005/36/EB 26 straipsnį, Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl naujų medicinos specialybių, bendrų mažiausiai dviem 
penktadaliams valstybių narių, įtraukimo į V priedo 5.1.3 punktą.

2012 m. spalio mėn. Vengrija iškėlė klausimą dėl širdies chirurgijos, kaip naujos kategorijos, 
įtraukimo į Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.1.3 punktą. Šiuo metu Komisija nagrinėja šį 
prašymą ir paprašė valstybių narių nuomonės apie šį pasiūlymą. Komisija imsis tolesnių 
veiksmų dėl Vengrijos pasiūlymo vadovaudamasi naujomis procedūrinėmis taisyklėmis, kaip 
nustatyta atnaujintoje Direktyvoje.

Tačiau širdies chirurgijos profesinę kvalifikaciją įgiję asmenys jau gali pasinaudoti tuo, kad jų 
kvalifikacija pripažįstama pagal vadinamąją bendrąją sistemą (Direktyvos 2005/36/EB 1 
skyrius).

Išvados

Ispanijos medicinos specializacijų pavadinimai, įtraukti į Direktyvos 2005/36/EB V priedo 
5.1.3. punktą, gali būti keičiami arba papildomi tik gavus aiškų Ispanijos prašymą.

Jei mažiausiai du penktadaliai valstybių narių praneš Komisijai, kad jos širdies chirurgiją 
reglamentuoja kaip atskirą specializaciją, Komisija pradės procedūrą, kad ši kategorija būtų 
įtraukta į Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.1.3 punktą.
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Tačiau tokią specializaciją įgiję asmenys gali pasinaudoti tuo, kad ši kvalifikacija 
pripažįstama pagal vadinamąją bendrąją sistemą.“


