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Tema: Peticija Nr. 1862/2008 dėl peticijos pateikėjo gydytojo specialybės studijų 
pripažinimo ir patvirtinimo Ispanijos valdžios institucijose, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Sancho Rodríguez Villar

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Ispanijos valdžios institucijos (švietimo ir sveikatos 
ministerijos) atsisako pripažinti jo septyneris metus trukusias gydytojo specialybės studijas 
(anesteziologija ir intensyvioji medicininė priežiūra); jis studijavo 2001–2007 m. Jungtinėje 
Karalystėje. Ši padėtis, dėl kurios peticijos pateikėjui sudėtinga dirbti gydytoju Ispanijoje, 
faktiškai susijusi ir su laisvu asmenų judėjimu, ir su kvalifikacijų pripažinimu (2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo). Dėl to peticijos pateikėjui reikia dar kartą pradėti anestezijos studijas Ispanijoje 
(internatūros ir rezidentūros studijos ir egzaminai). Peticijos pateikėjas siekia, kad jo 
specialybės studijos būtų pripažintos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas turi pagrindinę gydytojo kvalifikaciją ir baigė gydytojo specialisto 
mokymą Jungtinėje Karalystėje anesteziologijos ir intensyviosios medicininės priežiūros 
srityje, tačiau negavo atitinkamų specialybės kvalifikacijų Jungtinėje Karalystėje. Peticijos 
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pateikėjas norėjo tęsti specialybės studijas Ispanijoje. Tačiau pareikalauta, kad jis iš naujo 
pradėtų specialybės studijas, nes Ispanijos valdžios institucijos nenorėjo patvirtinti tos 
specialybės studijų programos dalies, pagal kurią jis studijavo Jungtinėje Karalystėje. 
Peticijos pateikėjo nuomone, Ispanijos valdžios institucijos turėtų patvirtinti mokymą, įgytą 
Jungtinėje Karalystėje.

Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo yra nuostatų, kuriomis 
suderinami būtiniausi rengimo reikalavimai ir nustatoma medicinos diplomų pripažinimo 
sistema. Tačiau direktyva susijusi tik su jau įgytų medicininių kvalifikacijų pripažinimu.

Yra galimybė, kad valstybės narės patvirtins kitoje valstybėje narėje studijuotos specialybės 
studijų programos dalį, jei jų kompetentingos valdžios institucijos galės patikrinti, kad 
laikytasi Direktyvoje 2005/36/EB nustatytų būtinųjų rengimo reikalavimų. Tačiau tai yra tik 
galimybė, o ne prievolė, nustatyta pagal ES teisę.

Išvada

Taigi Ispanija nepažeidė ES teisės profesinių kvalifikacijų pripažinimo acquis atžvilgiu.

Tačiau reikėtų atkreipti Ispanijos valdžios institucijų dėmesį, kad atsisakymas pripažinti be 
tinkamo pagrindimo studijų laikotarpį, praleistą kitoje valstybėje narėje, gali būti 
traktuojamas kaip Europos piliečio baudimas už jo teisę laisvai judėti ir studijuoti kitoje 
valstybėje narėje.“


