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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0357/2006 dėl tariamų Maltos valdžios institucijų padarytų 
EB teisės aktų dėl kvalifikacijų pripažinimo lygiavertėmis pažeidimų, 
kurią pateikė Maltos pilietis M. Kenneth Abela

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, turintis Jungtinės Karalystės inžinieriaus magistro laipsnį, teigia, kad 
nepripažįstama jo teisė užsiimti profesine veikla Maltoje. Pasak peticijos pateikėjo, Maltos 
inžinierių taryba atsisakė suteikti jam leidimą, būtiną norint dirbti inžinieriumi. Jis prašo 
Europos Parlamento paramos sprendžiant jo atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. rugsėjo 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gegužės 7 d.

„Maltos pilietis M. K. Abela yra Jungtinės Karalystės diplomuotas inžinierius ir Jungtinės 
Karalystės inžinierių tarybos narys. Jis pateikė prašymą Maltoje pripažinti inžinieriaus 
profesinę kvalifikacija pagal Direktyvą 89/48/EB, bet Maltos valdžios institucijos (Inžinierių 
taryba) iškart atmetė jo prašymą. Jis kreipėsi į tinklą SOLVIT, bet SOLVIT negalėjo išspręsti 
jo atvejo. Tada jis pateikė skundą Europos Komisijai (Nr. 2005/4427), kuris įregistruotas 
2006 m. birželio 28 d. M. K. Abela informuotas apie šį sprendimą.

M. K. Abela reiškia nepasitenkinimą Maltos valdžios institucijomis, nes jos tinkamai netaikė 
Direktyvos 89/48/EEB jo prašymo dėl inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
Maltoje atžvilgiu. Maltos institucijos tiesiog atmetė jo prašymą nenurodydamos motyvų ir 
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nesuteikdamos jam galimybės pasinaudoti kompensacinėmis priemonėmis (pasirinkti 
kvalifikacinį testą arba prižiūrimos praktikos laikotarpį).
Kaip nurodyta pirmiau, Komisija nutraukė skundo nagrinėjimą, nes mano, kad tai pavienis 
netinkamo ES teisės taikymo atvejis ir todėl M. K. Abela turėtų siekti tinkamai pakeisti 
Maltos inžinierių tarybos sprendimą nacionaliniuose teismuose. Peticijos pateikėjas, be kita, 
kreipėsi ir į teismą.
Vis dėlto Komisija ieško sprendimo ne pradėdama pažeidimo procedūrą, o taikydama kitas 
priemones; ji toliau palaiko nuolatinius ryšius su Maltos valdžios institucijomis bei EP nariu 
S. Busuttilu ir konsultavo kompetentingas Maltos valdžios institucijas, kaip šiuo atveju 
tinkamai taikyti Direktyvą 89/48/EB. Dabar Maltos kompetentingų valdžios institucijų 
pareiga yra tinkamai taikyti Direktyvą 89/48/EEB. Iš naujausio susirašinėjimo matyti, kad 
Maltos valdžios institucijos įsipareigojo tai padaryti ir kad M. K. Abelos atvejis netrukus 
turėtų būti išspręstas.

Išvada

Komisija ir toliau dės pastangas, kad šis atvejis būtų draugiškai išspręstas bendraujant su 
Maltos valdžios institucijomis, ir atrodo, kad šios pastangos nenueis veltui.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„Peticijos pateikėjas inžinieriaus profesinę kvalifikaciją įgijo Jungtinėje Karalystėje. Iš 
pradžių Maltoje atsisakyta pripažinti jo profesines kvalifikacijas. Tačiau po to, kai jis ėmėsi 
ryžtingų priemonių, 2007 m. sausio 30 d. Maltos valdžios institucijos pakeitė savo sprendimą 
ir paskyrė kompensacinę priemonę, tačiau neleido jam pasirinkti kvalifikacinio testo arba 
adaptacijos laikotarpio. Šį sprendimą Maltos valdžios institucijos pagrindė teigdamos, kad jos 
pasinaudojo teise nesuteikti migrantui pasirinkimo teisės remdamosi Direktyvos 89/48/EEB1

10 straipsniu.

Kadangi Komisija negavo jokio oficialaus Maltos prašymo taikyti tokią leidžiančią nukrypti 
nuostatą, 2007 m. balandžio 4 d. ji raštu informavo Maltos valdžios institucijas apie 
procedūrą, kurios turi būti laikomasi norint taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, ir paragino 
jas atėjus laikui pateikti tokį prašymą. 2007 m. spalio 5 d. Maltos valdžios institucijos atsakė 
ir pateikė oficialų prašymą taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą. Šis prašymas nebuvo 
pakankamai tikslus, jame trūko faktinių pagrindų ir nebuvo pateikta svarbių motyvų, kurie 
leistų Komisijai dėl jo priimti sprendimą. Todėl 2007 m. lapkričio 20 d. Komisija išsiuntė 
Maltos valdžios institucijoms išsamų prašymą pateikti papildomos informacijos.

Nuo 2007 m. spalio 20 d. taikoma Direktyva 2005/36/EB2 dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, kuria pakeista Direktyva 89/48/EEB. Šia Direktyva suteikiama galimybė 
migruojantiems specialistams naudotis įsisteigimo laisve ir užsiimti profesine veikla kitoje 

                                               
1 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų 

profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos, OL L 19, 1989 1 24, p. 16.

2 Ta pati koncepcija buvo perkelta į naują profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarką, 2007 m. rugsėjo 7 d. 
Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
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valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įgijo profesinę kvalifikaciją, jeigu:

 ši profesija reglamentuojama priimančiojoje valstybėje narėje ir
 migrantas profesinę kvalifikaciją įgijo ES (arba trečiojoje šalyje; šiuo atveju asmuo 

vėliau turi įgyti trejų metų profesinę patirtį valstybėje narėje, pripažinusioje šią 
oficialią profesinę kvalifikaciją).

Kalbant apie inžinieriaus profesiją, ši profesija Europos Sąjungoje nėra suderinta. Inžinieriaus 
kvalifikacijų pripažinimui taikomos vadinamosios bendrosios profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo sistemos nuostatos, išdėstytos Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies 
I skyriuje. Bendrojoje sistemoje nenumatytas automatinis profesinių kvalifikacijų 
pripažinimas. Šios sistemos loginis paaiškinimas yra tas, kad priimančioji valstybė narė 
privalo leisti ES piliečiui savo teritorijoje užsiimti profesine veikla net jei jis neturi reikalingo 
nacionalinio diplomo, bet turi diplomą, reikalaujamą kitoje valstybėje narėje norint pradėti ar 
toliau dirbti pagal tą profesiją jos teritorijoje.

Be to, priimančioji valstybė narė turi nustatyti, ar tos kvalifikacijos atitinka kvalifikacijas, 
kurių reikalaujama pagal jos nacionalinės teisės nuostatas. Tik jei yra esminių migranto 
išsimokslinimo ir išsilavinimo (trukmės arba veiklos apimties požiūriu) ir priimančiosios 
valstybės narės reikalavimų skirtumų, pastaroji gali skirti migrantui kompensacines 
priemones (adaptacijos laikotarpį arba kvalifikacinį testą); migrantas turi teisę rinktis 
priemonę.

Vis dėlto valstybės narės gali taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pretendento teisės pasirinkti 
atžvilgiu. Tokiu atveju pagal Direktyvos 2005/36/EB 14 straipsnį jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms leidžiančios nukrypti nuostatos projektą bei priežastis, 
dėl kurių tokios nuostatos priėmimas yra būtinas. 2007 m. spalio 5 d. Komisija gavo iš Maltos 
tokį prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos.

Konkrečiai, Maltos valdžios institucijos turi įrodyti, jog būtina apriboti inžinierių specialistų 
teisę rinktis arba kvalifikacinį testą, arba adaptacijos laikotarpį, turint omenyje visus inžinierių 
profesijos atstovus, o ne tik vienu konkrečiu (kaip antai peticijos pateikėjo) atveju.

Bet koks prašymas dėl leidžiančios nukrypti nuostatos turi būti pagrįstas tikslų, kurių 
siekiama, atžvilgiu. Šiuo konkrečiu atveju Maltos valdžios institucijos turi įrodyti, kad su 
inžinieriaus profesija susiję tikslai, kurių jos siekia, negali būti pasiekti vienodai taikant 
kvalifikacinį testą arba adaptacijos laikotarpį. Tik tokiu atveju leidžianti nukrypti nuostata 
būtų suderinama su ES teise.

Valstybė narė gali priimti leidžiančią nukrypti nuostatą tik tuo atveju, jei Komisija per tris 
mėnesius nepriima priešingo sprendimo.

Išvada
Komisija iki šiol negavo atsakymo iš Maltos į savo 2007 m. lapkričio 20 d. išsamų prašymą 
dėl informacijos ir todėl 2008 m. kovo 27 d. nusiuntė Maltos valdžios institucijoms priminimą 
dėl šio klausimo.“
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5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„2008 m. birželio 11 d. Komisija gavo Maltos atsakymą į savo 2007 m. lapkričio 20 d. raštą.

Maltos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad peticijos pateikėjas lankė 2 metų 
mokymo kursą Jungtinėje Karalystėje ir gavo aukštesniojo mokslo nacionalinį diplomą. Šis 
kursas skiriasi nuo bakalauro kurso, kurio reikalaujama Maltoje inžinieriaus kvalifikacijai 
gauti. Jos taip pat paaiškino, kad peticijos pateikėjui diplomuoto inžinieriaus kvalifikacija 
suteikta šio 2 metų kurso pagrindu. Pasak peticijos pateikėjo, jis niekada nėra dirbęs 
Jungtinėje Karalystėje kieno nors prižiūrimas, todėl negali būti laikoma, kad jis gavo 
papildomą išsimokslinimą ir mokymą Jungtinėje Karalystėje.

Maltos institucijų nuomone, peticijos pateikėjo turimas aukštesniojo mokslo nacionalinis 
diplomas suteikia jam teisę registruotis Jungtinėje Karalystėje kaip įregistruotam inžinieriui 
(inžinierius technikas). Ši profesija Maltoje nereglamentuojama. Todėl niekas netrukdo 
peticijos pateikėjui užsiimti šia profesine veikla Maltoje. Pasak peticijos pateikėjo, jis pateikė 
prašymą dėl jo, kaip inžinieriaus, pripažinimo, t. y. dėl profesijos, kurios kvalifikacijos jis, 
Maltos institucijų nuomone, neturi.

Peticijos pateikėjui diplomuoto inžinieriaus kvalifikacija suteikta Jungtinėje Karalystėje 
užbaigto 2 metų mokymo kurso ir po jo gauto aukštojo mokslo diplomo, taip pat magistro 
laipsnio (irgi gauto Jungtinėje Karalystėje) pagrindu. Jis nurodo, kad turi 25 metų profesinę 
patirtį.

Remiantis Maltos valdžios institucijų pateikta informacija, peticijos pateikėjo išsimokslinimo 
ir mokymo turinys ir (arba) trukmė skiriasi nuo išsimokslinimo ir mokymo, kurių 
reikalaujama pagal Maltos teisės aktus. Maltos institucijų argumentas, kad dėl šio skirtumo jis 
gali prašyti pripažinti ne inžinieriaus kvalifikaciją, o tik inžinieriaus techniko kvalifikaciją, 
nėra teisingas dėl dviejų priežasčių:

– pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus jis laikomas inžinieriumi, turinčiu teisę vadintis 
diplomuotu inžinieriumi; dėl šio fakto Maltos valdžios institucijos negali ginčytis;

– Direktyvos 2005/36/EB 13 straipsnyje teigiama, kad „… <…> kompetenciją patvirtinantys 
dokumentai ar formalios kvalifikacijos įrodymai turi patvirtinti, kad profesinės kvalifikacijos 
lygis yra bent lygiavertis lygiui, kuris yra ne daugiau kaip viena pakopa žemesnis už 
reikalaujamą priimančiosios valstybės narės. <…>“. Maltos valdžios institucijos gali 
pretendentui taikyti kompensacines priemones, jei yra esminių pretendento gauto ir pagal 
Maltos teisės aktus reikalaujamo išsimokslinimo ir mokymo skirtumų. Vis dėlto Maltos 
valdžios institucijos spręsdamos dėl kompensacinės priemonės taikymo srities turi atsižvelgti 
į peticijos pateikėjo 25 metų profesinę patirtį (žr. Direktyvos 2005/36/EB 14 straipsnio 5 dalį).

Pagal Direktyvos 2005/36/EB 14 straipsnio 2 dalį Malta turi suteikti galimybę migrantui 
pasirinkti kompensacinės priemonės rūšį. Tik tuo atveju, jei valstybė narė pateikė prašymą 
leisti taikyti nuo reikalavimo suteikti migrantui galimybę pasirinkti leidžiančią nukrypti 
nuostatą ir pageidauja pati skirti jos pačios parinktą kompensacinę priemonę, t. y. tinkamumo 
testą arba adaptacijos laikotarpį, ji gali nurodyti kompensacinę priemonę. Vis dėlto tai 
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įmanoma tik tada, jei Komisija nereikalauja atitinkamos valstybės narės atsisakyti taikyti 
numatomą priemonę kaip netinkamą arba neatitinkančią Bendrijos teisės aktų.

Maltos atveju 2007 m. spalio 5 d. Komisija gavo prašymą taikyti leidžiančią nukrypti 
nuostatą. Maltos atsakymas buvo gautas 2008 m. birželio 11 d. Maltos valdžios institucijos 
pateiktame rašte pageidavo dvišalio susitikimo su Komisija, per kurį Maltos atstovai galėtų 
paaiškinti konkrečias šio prašymo priežastis. Prašymą dėl susitikimo Komisija laiko aiškiu 
ženklu, kad Maltos paraiška dėl prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą nėra užbaigta ir 
todėl jai netaikomas 3 mėnesių privalomas galutinis terminas.

Kalbant apie peticijos pateikėjo atvejį, 2008 m. birželio 11 d. Komisija sužinojo iš Maltos 
valdžios institucijų, kad 2007 m. sausio 30 d. sprendimu jam buvo skirtas tinkamumo testas, 
bet jis atsisakė jį atlikti.

Išvada

Atsižvelgdama į pateiktus paaiškinimus Komisija mano, kad:

 Direktyvos 2005/36/EB 13 straipsnis taikytinas peticijos pateikėjo atveju, net 
nepaisant to, kad Maltos valdžios institucijų laikosi nuomonės, jog jis nėra 
kvalifikuotas inžinierius;

 Direktyvos 2005/36/EB 14 straipsnio 2 dalyje numatyta suteikti galimybę paraiškos 
teikėjui pasirinkti kompensacinės priemonės rūšį: arba tinkamumo testą, arba 
adaptacijos laikotarpį; ši pasirinkimo galimybė peticijos pateikėjui nebuvo suteikta.

Atsižvelgiant į minėtus faktus galima daryti išvadą, kad Maltos valdžios institucijos peticijos 
pateikėjo atveju pažeidė Direktyvą 2005/36/EB. Komisija informuos peticijos pateikėją apie 
jos atliktą analizę ir pasiūlys valstybės lygmeniu apskųsti Maltos inžinierių tarybos 
sprendimą.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Atsižvelgdama į naujausius 4 praėjusių mėnesių įvykius Komisija daro išvadą, kad Malta 
peticijos pateikėjo atveju tinkamai taiko Direktyvos 2005/36/EB nuostatas, susijusias su jo 
profesinių kvalifikacijų pripažinimu.

– 2009 m. birželio 22 d. peticijos pateikėjas informavo Komisiją, kad 2009 m. birželio 16 d. 
raštu Maltos valdžios institucijos pasiūlė jam pasirinkti kompensacinės priemonės rūšį;

– 2009 m. birželio 24 d. surengta Komisijos tarnybų ir Maltos valdžios institucijų 
(Vyriausybės ir Inžinierių tarybos atstovų) vaizdo konferencija, per kurią Komisija 
primygtinai teigė, kad negali būti ignoruojama peticijos pateikėjo profesinė kvalifikacija ir 
kad jis turi turėti galimybę pasirinkti kompensacinės priemonės rūšį;

– 2009 m. liepos 7 d., po vaizdo konferencijos, Komisija gavo Maltos valdžios institucijų 
raštą, kuriame jos patvirtino, kad peticijos pateikėjas turės galimybę pasirinkti kompensacinės 
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priemonės rūšį;

– 2009 m. rugpjūčio 21 d. peticijos pateikėjas informavo Komisiją, kad kompetentingos 
valdžios institucijos paprašė jo atvykti į pokalbį, per kurį „būtų nustatyta jo adaptacijos 
laikotarpio trukmė“.

Atsižvelgdama į išvardytus įvykius, Komisija daro išvadą, kad Malta peticijos pateikėjo 
atveju tinkamai taiko Direktyvos 2005/36/EB nuostatas ir nebėra įrodymų, kad būtų pažeisti 
ES teisės aktai.“


