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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0504/2009 dėl medicinos specialisto kvalifikacijos lygiavertiškumo 
norint dirbti Prancūzijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietė E. C. N.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja turi Ispanijos medicinos specialisto kvalifikaciją, kurią įgijo 2006 m. Ji 
rado darbą Perpinjane, institucija Ordre des Médecins reikalauja, kad jos kvalifikacija būtų 
patvirtinta pagal Direktyvą 2005/36/EB. Dėl to peticijos pateikėja nebegalėjo pradėti dirbti 
naujame darbe, dėl kurio 2009 m. kovo 23 d. ji jau buvo pasirašiusi sutartį. Peticijos pateikėja 
paprašė Ispanijos ministerijos pripažinti jos kvalifikaciją, tačiau mano, kad tai yra kliūtis 
laisvam asmenų judėjimui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Atrodo, kad peticijos pateikėjai medicinos specialisto kvalifikacija buvo suteikta ES 
valstybėje narėje. Peticijos pateikėja nori dirbti gydytoja Prancūzijoje, todėl susirado darbą 
per tinklą Eures. Ji teigia, kad jos kvalifikacija jau buvo pripažinta pagal Direktyvą 
93/16/EEB, o tada buvo paskelbta galiojančia Europos mobilumo tarnybos (angl. Agency 
Mobility Europe). Ji skundžiasi, kad nepaisant pripažinimo pagal Direktyvą 93/16/EEB, 
Perpinjano medicinos taryba pareikalavo jos laikytis Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.
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Komisijos pastabos dėl peticijos

Gydytojų profesiją reglamentuojanti Direktyva 93/161 buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 
2005/36/EB2 dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Ji yra Europos teisinės sistemos, skirtos 
diplomų pripažinimui ES užtikrinti, dalis. 

Kalbant apie gydytojus, Direktyvoje 2005/36/EB nurodomos dvi pripažinimo sistemos: 
automatinis sektorinių profesijų, kurioms taikomi būtiniausi rengimo reikalavimai buvo 
suderinti ES lygmeniu, pavyzdžiui, gydytojų, pripažinimas, ir neautomatinis profesijų, 
kurioms taikomi būtiniausi rengimo reikalavimai nebuvo suderinti ES lygmeniu, 
pripažinimas. 

Automatinis pripažinimas reiškia, kad priimančiosios valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos negali patikrinti migranto pagrindinio pasirengimo ir kad migrantui 
negali būti taikomos jokios kompensavimo priemonės. Tačiau peticijos pateikėja vis tiek turės 
pateikti paraišką dėl jos diplomo pripažinimo kompetentingoms valstybės narės, kurioje ji 
nori įsikurti, valdžios institucijoms. Kiekvieną kartą, kai tik migrantas norės įsikurti vis kitoje 
valstybėje narėje, jis turės pateikti paraišką susijusiai valstybei narei.

Išvados

Prancūzijos valdžios institucijos prašydamos, kad peticijos pateikėja pateiktų paraišką dėl jos 
medicinos specialisto kvalifikacijos pripažinimo, nepažeidė Direktyvos 2005/36 dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo.“
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