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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0347/2009 dėl to, kad Ispanijos valdžios institucijos netaiko 
Tarybos direktyvos 93/16/EEB, skirtos padėti laisvam gydytojų judėjimui ir 
jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių 
dokumentų abipusiam pripažinimui, Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir EB 
sutarties įsisteigimo teisę reglamentuojančių nuostatų, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietis Raúl Barrios Martinez 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi Kolumbijos Kartachenos universiteto medicinos mokslo laipsnį, kuris 
Ispanijoje pripažįstamas pagal Ispanijos ir Kolumbijos kultūros srities susitarimą. Peticijos 
pateikėjas po to lankė medicinos specialistų mokymo kursus, nors jam ir nebuvo suteiktas 
Ispanijos akademinis vardas Título de Especialista. Po to peticijos pateikėjas persikėlė į 
Jungtinę Karalystę, kur toliau lankė specialistams skirtus mokymo kursus ir buvo įtrauktas į 
Jungtinės Karalystės specialistų registrą. 2007 m. peticijos pateikėjas grįžo į Ispaniją ir 
ketindamas dirbti chirurgu pateikė prašymą pripažinti Jungtinėje Karalystėje baigtus 
specialistams skirtus mokymo kursus pagal minėtų direktyvų nuostatas. Kompetentingos 
Ispanijos valdžios institucijos atmetė peticijos pateikėjo prašymą ir informavo jį, kad Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
nuostatos į Ispanijos nacionalinę teisę nebuvo perkeltos. Todėl peticijos pateikėjas, kurio 
profesinei karjerai tokia padėtis ėmė kelti rimtą grėsmę, prašo Europos Parlamentą kreiptis į 
Ispanijos valdžios institucijas ir užtikrinti, kad jos pagaliau laikytųsi galiojančių tos srities ES 
teisės aktų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
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(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Remiantis pateikta informacija, peticijos pateikėjas turi pagrindinę medicinos specialisto 
kvalifikaciją, įgytą 1989 m. Kolumbijoje. 1993 m. jis turėjo galimybę dalyvauti specialistams 
skirtuose mokymo kursuose Ispanijoje, bet Ispanijos valdžios institucijos nurodė 
nepripažįstančios jo Kolumbijoje išduoto pagrindinio medicinos specialisto diplomo. 

Baigęs mokymo kursus Ispanijoje peticijos pateikėjas gavo Ispanijoje išduodamą 
pažymėjimą, kuriame nurodyta, kad jis mokėsi pagal specialistams skirtos programos 
Traumatología y Cirurgía Ortopédica išsamią studijų programą.

1995 ir 1996 m. peticijos pateikėjas vėl lankė traumatologijos ir ortopedinės chirurgijos sričių 
kursus Jungtinėje Karalystėje, bet naujas diplomas nebuvo išduotas. 

Tada peticijos pateikėjas nuvyko į Jungtines Amerikos Valstijas ir lankė stuburo chirurgijos ir 
klubo ir kelio sąnarių rekonstrukcinės chirurgijos sričių mokymo kursus.

Pagal tai, kokius mokymo kursus yra baigęs, peticijos pateikėjas pateikė šiuos skirtingus 
prašymus dėl kvalifikacijos pripažinimo Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje:

– 1998 m. peticijos pateikėjas Ispanijoje pateikė prašymą pripažinti jo baigtus mokymo 
kursus. Jo prašymas buvo atmestas todėl, kad tuo metu jis turėjo Kolumbijos pilietybę.

– 1999 m. peticijos pateikėjas persikėlė į Jungtinę Karalystę, šios šalies Generalinėje 
medicinos taryboje jis buvo įregistruotas kaip medicinos praktikos gydytojas ir ėjo pripažintas 
mokymo ir nemokymo specialisto pareigas. Jis gavo mokymo kurso lygiavertiškumą 
liudijantį pažymėjimą, bet ne specialisto kvalifikaciją, Specialistams skirtą mokymo baigimo 
pažymėjimą (angl. Certificate of completion of specialist training), nes nelaikė egzamino jai 
gauti.

– 2000 m. jis taip pat pateikė prašymą įregistruoti jį kaip specialistą Jungtinėje Karalystėje. 
Tačiau Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atmetė jo prašymą, nes jis akivaizdžiai 
neatitiko gydytojams taikomų išsilavinimo reikalavimų pagal Direktyvą 93/16/EEB 
(panaikinta ir pakeista Direktyva 2005/36/EB). 

– 2000 m. peticijos pateikėjas taip pat kreipėsi dėl Ispanijos specialisto diplomo Título de 
Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología suteikimo.

– 2007 m. jis pateikė prašymą Ispanijoje dėl Jungtinėje Karalystėje ir JAV baigtų mokymo 
kursų pripažinimo. Ispanijos valdžios institucijos atsisakė pripažinti jį kaip specialistą.

Peticijos pateikėjas mano, kad Ispanijos ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pažeidė 
ES teisę. 

Komisijos pastabos dėl peticijos
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Europos Komisija buvo informuota apie peticijos pateikėjo problemas, nes jis pateikė skundus 
dėl Ispanijos ir Jungtinės Karalystės veiksmų. 

Kalbant apie skundą dėl Ispanijos, reikėtų apsvarstyti toliau nurodytus dalykus.

1998 ir 2000 m. peticijos pateikėjas pateikė prašymą pripažinti Ispanijoje baigtus mokymo 
kursus tam, kad jis galėtų gauti Ispanijos specialisto diplomą Título de Especialista Cirurgía 
ortopédica y traumatología. Tačiau Direktyvoje 2005/36/EB nenustatytas valstybių narių 
įsipareigojimas pripažinti mokymo kursų, kurie vyko kitoje valstybe narėje ar trečiojoje 
šalyje, dalis (Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 dalies c punktas ir sprendimas Tennah-
Durez byloje C-110/01).

2007 m. peticijos pateikėjas vėl pateikė prašymą Ispanijoje pripažinti Jungtinėje Karalystėje ir 
JAV baigtus mokymo kursus. Jis pateikė medicinos praktikos gydytojo registracijos ir 
specialisto registracijos Jungtinėje Karalystėje pažymėjimą. Jis nurodė, kad tai yra naujas 
dokumentas, papildantis 1998 ir 2000 m. jo pateiktus dokumentus. Kompetentingos valdžios 
institucijos paprašė pateikti direktyvos V priedo 5.1.3 punkte nurodyto Jungtinės Karalystės 
specialisto kvalifikacijos Specialistams skirto mokymo baigimo pažymėjimo (angl. Certificate 
of completion of specialist training) kopiją, kurios jis neturėjo. Todėl Ispanijos valdžios 
institucijos atsisakė pripažinti jį kaip specialistą. Jungtinėje Karalystėje peticijos pareiškėjo 
baigti mokymo kursai nesuteikė teisės įgyti jokios specialisto kvalifikacijos, pripažįstamos 
pagal Direktyvos 2005/36/EB 25 straipsnį, tad jis negali pasinaudoti jokiu pripažinimu pagal 
šią direktyvą. 

Komisija nenustatė jokio Ispanijos valdžios institucijų padaryto ES teisės pažeidimo 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje. Tad skundas dėl Ispanijos buvo įsegtas į bylą, o 
peticijos pateikėjui apie tai buvo pranešta 2009 m. balandžio 7 d. 

Kalbant apie Jungtinei Karalystei skirtą skundą, remiantis minėta direktyva Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijos nebuvo įpareigotos pripažinti specialisto kvalifikaciją, kurią 
peticijos pateikėjas įgijo Ispanijoje. Taip yra todėl, kad peticijos pateikėjas neturi Direktyvos 
2005/36 V priedo 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose nurodyto Título de Especialista vardo. Mokymo 
kursai, kuriuos peticijos pareiškėjas baigė Ispanijoje, neatitiko direktyvoje nustatytų būtinųjų 
išsilavinimo reikalavimų, nes jie truko tik trejus, o ne penkerius metus, kaip nustatyta 
ortopedo specialybei pagal Direktyvą 2005/36/EB. Tad neatrodo, kad Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijos būtų pažeidusios šią direktyvą profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
atžvilgiu.

Kadangi peticijos pateikėjas turi Ispanijoje įgytą specialisto kvalifikaciją, su kuria jam 
neleidžiama Ispanijoje dirbti pagal šią profesiją, Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
nepažeidė ir Sutarties 43 straipsnio.

Išvada

Remiantis Komisijos turima informacija, neatrodo, kad peticijos pateikėjo nurodytu atveju 
Ispanijos ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijos būtų pažeidusios Direktyvos 2005/36 
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatas.“ 


