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medicinos studijų diplomų, patvirtinančių įgytą kvalifikaciją, pripažinimo, 
kurią pateikė Austrijos pilietis Michael Reichart

1. Peticijos santrauka

Direktyvoje 93/16/EEB nustatytas privalomas abipusis gydytojo kvalifikacijų pripažinimas, 
kai bendrosios ir specializuotos medicinos studijos baigiamos toje pačioje šalyje. Tačiau 
peticijos pateikėjas studijavo mediciną Austrijoje, o kaip gydytojas buvo oficialiai 
įregistruotas Švedijoje. Dabar jis nori pradėti specializuotas studijas Švedijoje arba 
Norvegijoje. Kadangi jo gydytojo kvalifikacija Austrijoje nepripažįstama, jis negali šioje 
šalyje verstis medicinos praktika. Jis teigia, kad dėl Austrijos valdžios institucijų veiksmų jo 
padėtis yra ne tokia palanki kaip užsienio piliečių, kurie įgijo kvalifikacijas ir buvo 
įregistruoti toje pačioje šalyje ir kuriems leidžiama verstis medicinos praktika Austrijoje. Jo 
manymu, taip pažeidžiamas ES judėjimo laisvės ir vienodų sąlygų taikymo principas. Jis taip 
pat siekia abipusio gydytojo kvalifikacijų, įgytų dviejose ar daugiau ES arba EEE šalyse, 
pripažinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. liepos 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. sausio 25 d. 

„I. Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjo pateiktų argumentų 

Europos Komisija yra informuota apie tai, kad Austrijoje pagrindinių medicinos studijų 
diplomas išduodamas tik pabaigus specializuotas (arba bendrosios praktikos) medicinos 
studijas. 
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Pagal Direktyvą 93/16/EEB valstybės narės neprivalo išduoti pagrindinių medicinos studijų 
baigimo diplomo iškart po 6 metų pagrindinių medicinos studijų. Vis dėlto tuo atveju, kai 
valstybė narė nusprendžia, kad pagrindinių medicinos studijų baigimo diplomas 
neišduodamas iškart po 6 metų studijų, tai ji gali daryti tik tada, jei dėl to nesusidaro kliūčių 
laisvam Austrijos gydytojų judėjimui Europos Sąjungoje. 

Tai reikštų, kad Austrijos valdžios institucijos turi išduoti pagrindinių medicinos studijų 
baigimo diplomą Austrijos aukštosios mokyklos medicinos absolventui, kuris pateikia 
pagrįstą prašymą, pvz., pageidauja užsiimti gydytojo profesine veikla kitoje valstybėje narėje. 
Tokiu atveju nėra jokio skirtumo, ar tai būtų susiję su specializuotomis medicinos studijomis, 
ar su bendrosiomis medicinos praktikos studijomis, ar su atveju, kai atitinkamas asmuo 
pageidauja užsiimti gydytojo profesine veikla, kuria neužsiima nei Europoje studijas baigęs 
gydytojas specialistas, nei bendrosios praktikos gydytojas. 

Direktyvos 93/16/EEB A priede, kuriame išvardyti atskirų valstybių narių gydytojų 
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai, Austrijos atveju nurodyti du pavadinimai 
(t. y. dokumentas, kuriuo patvirtinamas medicinos daktaro akademinio laipsnio suteikimas, ir 
gydytojo specialisto arba bendrosios praktikos gydytojo diplomas). Taigi Austrijos valdžios 
institucijos jokiu atveju nesuteikia pagrindinio rengimo gydytojo profesinės kvalifikacijos 
asmeniui, kuris baigė tik pagrindines medicinos studijas Austrijoje.

Tai dėl įvairių priežasčių turi tikrai rimtų pasekmių Austrijos aukštųjų mokyklų medicinos 
absolventams. 

Absolventai gali pageidauti baigti specializuotas studijas kitoje valstybėje narėje. Didžiojoje 
dalyje valstybių narių asmuo turi būti įregistruotas kaip gydytojas, kad jam būtų suteiktas 
leidimas verstis medicinos praktika. Valstybių narių, kuriose reikalaujama tokia registracija, 
kompetentingos institucijos gali atsisakyti registruoti remdamosi tuo, kad atitinkamas asmuo 
negali pateikti pagrindinio rengimo gydytojo profesinės kvalifikacijos diplomo, nurodyto 
Direktyvos 93/16/EEB A priede, arba suteikti leidimą verstis medicinos praktika ribotą laiką 
ir tik tam tikroje teritorijoje. 
Kiti absolventai taip pat gali pageidauti kitoje valstybėje narėje užsiimti konkrečia gydytojo 
profesine veikla, kuria neužsiima gydytojas specialistas arba bendrosios praktikos gydytojas, 
bet dėl kurios asmuo vis dėlto turi būti įregistruotas kaip gydytojas, kad jam būtų leista 
užsiimti šia gydytojo profesine veikla. 

Absolventų, įgijusių gydytojo specialisto arba bendrosios praktikos gydytojo kvalifikaciją 
vienoje valstybėje narėje, o vėliau persikėlusių į kitą valstybę narę, pagrindinio rengimo 
gydytojo profesinės kvalifikacijos diplomas toje valstybėje narėje nėra automatiškai  
pripažįstamas. 

II. Išvada 

Atrodo, kad Austrijos pagrindinių medicinos studijų diplomų išdavimo praktika trukdo 
laisvam Austrijos diplomuotų medicinos specialistų judėjimui ir, žinoma, prieštarauja 
Direktyvos 93/16/EEB, kurios pagrindinis tikslas yra palengvinti laisvą gydytojų judėjimą ES, 
esmei. 
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2006 m. spalio 3 d. Komisija kreipėsi į Austrijos valdžios institucijas ir paprašė jas išspręsti 
šią problemą pritaikant galiojančius teisės aktus. 

Be to, Komisija paprašė Austrijos valdžios institucijų iki to laiko, kol bus išspręstas šis 
klausimas, pripažinti Austrijos aukštųjų mokyklų medicinos absolventų kitoje valstybėje 
narėje įgytas gydytojo specialisto arba bendrosios praktikos gydytojo kvalifikacijas, nes bet 
koks kitoks požiūris prieštarautų Direktyvos 93/16/EEB esmei. 

Komisija informuos Peticijų komitetą apie tolesnę šio klausimo nagrinėjimo eigą.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. lapkričio 29 d. 

„I. Komisijos pastabos dėl su šia peticija susijusio prašymo iš dalies pakeisti teisės aktus 

Austrijos valdžios institucijos susisiekė su Komisija dėl Direktyvos 2005/36/EB V priedo 
5.1.1 punkto įrašo, susijusio su Austrijos pagrindinių medicinos studijų kvalifikacijos 
įrodymo dokumento pavadinimu, pakeitimo. 

2007 m. liepos 26 d. laiške Austrijos valdžios institucijos paprašė Komisijos patarimo dėl 
galimų dviejų naujų Austrijos pagrindinių medicinos studijų kvalifikacijos įrodymo 
dokumento pavadinimų įrašų. 

Pirmuoju pasiūlymu siekiama, kad būtų paminėta tik pagrindinio medicininio rengimo 
kvalifikacija ir tokiu būdu iš Direktyvos 2005/36/EB priedo 5.1.1 punkto būtų išbraukti 
specialisto ir bendrosios praktikos pavadinimai. 

Antruoju pasiūlymu taip pat siekiama, kad būtų paminėta tik pagrindinio medicininio rengimo 
kvalifikacija ir tokiu būdu iš Direktyvos 2005/36/EB priedo 5.1.1 punkto būtų išbraukti 
specialisto ir bendrosios praktikos pavadinimai. Be to, antrajame pasiūlyme numatomas 
papildomas vienų metų pritaikymo laikotarpis, kuriam būtų išduodamas sertifikatas, kuris irgi 
būtų įtrauktas į Direktyvos 2005/36/EB priedo 5.1.1 punktą. 

2007 m. rugpjūčio 3 d. rašte Komisija pranešė Austrijos valdžios institucijoms, kad abu 
pasiūlymai atitinka Direktyvą 2005/36/EB, ir paprašė Austrijos valdžios institucijų nuolat 
informuoti Komisiją apie atitinkamus teisės aktų pakeitimus. 

II. Išvada

Austrijai priėmus atitinkamus teisės aktus ir apie juos pranešus Komisijai bus padaryti 
2005/36/EB priedo 5.1.1 punkto, kuriame išvardyti šalių pagrindinių medicinos studijų 
kvalifikacijos įrodymo dokumentų pavadinimai, su Austrija susijusių įrašų pakeitimai.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d. 

„2007 m. liepos 26 d. rašte Austrijos valdžios institucijos pateikė informaciją ir paprašė 
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Komisijos patarimo dėl dviejų galimų naujų Austrijos pagrindinių medicinos studijų 
kvalifikacijos įrodymo dokumentų pavadinimų įrašų, kad būtų palengvintas laisvas Austrijos 
gydytojų, kurie norėtų baigti specializuotas ar bendrosios medicinos praktikos studijas kitoje 
valstybėje narėje, judėjimas. 2007 m. rugpjūčio 3 d. rašte Komisija pranešė Austrijos valdžios 
institucijoms, kad abu pasiūlymai atitinka Direktyvą 2005/36/EB1, ir paprašė Austrijos 
valdžios institucijų nuolat informuoti Komisiją apie atitinkamus teisės aktų pakeitimus. 

Komisija dar negavo pranešimo iš Austrijos valdžios institucijų dėl Austrijos oficialių 
pagrindinių medicinos studijų kvalifikacijos įrodymo dokumentų, išvardytų Direktyvos 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedo 5.1.1 punkte, pavadinimų 
pakeitimo. 

Vis dėlto Austrijos valdžios institucijos užtikrino Komisiją, kad laukiant Austrijos teisės aktų 
pakeitimo, jos pripažins gydytojų, kurie po šešerių metų pagrindinių medicinos studijų 
baigimo Austrijoje kitoje valstybėje narėje baigė specializuotas arba bendrosios medicinos 
praktikos studijas, kvalifikacijas ir pagal profesinių kvalifikacijos pripažinimo acquis leis 
jiems užsiimti atitinkama profesine veikla Austrijoje. 

Austrijai priėmus atitinkamus teisės aktus ir apie juos pranešus Komisijai bus padaryti 
2005/36/EB priedo 5.1.1 punkto, kuriame išvardyti šalių pagrindinių medicinos studijų 
kvalifikacijos įrodymo dokumentų pavadinimai, su Austrija susijusių įrašų pakeitimai. Iki to 
laiko gydytojams neturėtų būti kliudoma užsiimti gydytojo profesine veikla, ir jie gali pranešti 
Komisijai, jei atsitiktų priešingai.“ 

6. Papildomas Komisijos atsakymas, susijęs su peticijomis Nr. 230/2006, Nr. 239/2009, 
Nr. 242/2009, Nr. 323/2009, Nr. 755/2009 ir Nr. 970/2009, gautas 2009 m. gruodžio 
17 d. 

„Pirma, Austrijoje jau veikia leidimų sistema („Patvirtinimas“). Pagal Direktyvą 2005/36/EB2

dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo valstybės narės neprivalo suteikti leidimo dirbti 
gydytoju baigus pagrindines medicinos studijas. Taigi kiekviena valstybė narė gali pati 
nuspręsti, ar suteikti leidimą dirbti gydytoju asmeniui, turinčiam pagrindinių medicinos 
studijų diplomą, ar tik gydytojui, turinčiam ir pagrindinių medicinos studijų diplomą, ir 
papildomą specialisto arba bendrosios praktikos gydytojo diplomą. Į šį principą atsižvelgta 
direktyvos 21 konstatuojamojoje dalyje: „Pagrindinio rengimo gydytojo formalios 
kvalifikacijos automatinis pripažinimas neturėtų pažeisti valstybių narių kompetencijos susieti 
šią kvalifikaciją su profesine veikla arba ne“. 

Be to, įvairių medicinos specialybių nustatymas ir specialistų rengimo organizavimas –
kiekvienos valstybės narės kompetencija. Taigi tam tikra medicinos specialybė nebūtinai gali 
būti visose valstybėse narėse. Todėl neprivaloma pripažinti specialisto kvalifikacijų, įgytų 
kitoje valstybėje narėje, jeigu Austrijoje nėra atitinkamos specialybės. 

Tuo atveju, kai konkrečios specialybės valstybėje narėje nėra, tos valstybės narės medicinos 
                                               
1 OL L 255, 2005 9 30.
2 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
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absolventai gali tęsti studijas šiai specialybei įsigyti kitoje valstybėje narėje. Jie turės teisę 
užsiimti veikla pagal atitinkamą specialybę toje arba bet kurioje kitoje valstybėje narėje, 
kurioje yra atitinkama specialybė.

Išvados 

Dėl pirmojo klausimo, Austrijos valdžios institucijos sprendžia, ar suteikti gydytojui teisę 
užsiimti gydytojo profesine veikla, kai jis yra įgijęs pagrindinių medicinos studijų diplomą, ar 
tik tada, kai jis turi papildomą specialisto arba bendrosios praktikos gydytojo diplomą. 

Dėl antrojo klausimo, Austrijos valdžios institucijos, nepripažindamos kitoje valstybėje narėje 
įgytų specialisto kvalifikacijų, nesant Austrijoje atitinkamos specialybės, ES teisės aktų 
nepažeidė.“ 


