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Peticijų komitetas

19.2.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1112/2009 dėl Bulgarijos akušerių nepripažinimo Ispanijoje, kurią 
pateikė Bulgarijos pilietė Velina Stefanova Stefanova su 46 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad Ispanijos švietimo institucijos, nepripažindamos Bulgarijos 
akušerių, pažeidžia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nuostatas. Peticijos pateikėja konkrečiai nurodo direktyvos 
10 straipsnį (Taikymo sritis), 11 straipsnį (Kvalifikacijos lygiai) ir 12 straipsnį (Vienodas 
kvalifikacijų traktavimas). Peticijos pateikėja neprieštarauja adaptacijos reikalavimams, bet 
teigia, kad tam tikrais atvejais jie turi būti įgyvendinami pagal 14 straipsnio 1 dalies a punktą 
ir 14 straipsnio 5 dalį. Galiausiai peticijos pateikėja pažymi, kad šiuo atveju neatsižvelgta į 
51 straipsnyje nurodytus terminus. Todėl peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą įsikišti 
siekiant užtikrinti, kad Ispanijos valdžios institucijos pripažintų Bulgarijos akušerių profesinę 
kvalifikaciją pagal direktyvos nuostatas ir taip suteiktų joms teisę verstis savo profesija 
Ispanijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.
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„Teisinis įvertinimas

a) Ispanijos valdžios institucijų procedūrinių terminų nesilaikymas 

Visose paraiškose nurodoma, kad Ispanijos valdžios institucijos nesilaikė Direktyvos 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1 (toliau – direktyva) 51 straipsnio 
2 dalyje nustatytų procedūrinių terminų. 
Komisija supranta, kad dėl terminų nesilaikymo peticijos pateikėjai galėjo patirti žalos. Todėl 
Komisija 2009 m. gruodžio 4 d. el. laišku jiems patarė išnagrinėti, ar pateikti ieškinį dėl žalos 
Ispanijos teismams, nes tik nacionaliniai teismai turi įgaliojimus reikalauti iš Ispanijos 
valdžios institucijų atlyginti padarytą žalą.

b) Slaugytojų diplomų pripažinimas

Slaugytojai, kurie buvo parengti vienoje valstybėje narėje, gali būti pripažinti kitoje valstybėje 
narėje dviem toliau nurodytais būdais.

i) Bendrosios praktikos slaugytojai pripažįstami automatiškai, jei jų rengimas atitinka 
direktyvos 31 straipsnyje išdėstytus reikalavimus ir jų profesinės kvalifikacijos pavadinimas 
įtrauktas į V.5.2.2 priedo sąrašą.  

Peticijos pateikėjai teigia, kad Bulgarijos teisės aktais suvienodintos visos slaugytojų 
kvalifikacijos ir dabar jos turi būti pripažintos atitinkančiomis bakalauro laipsnį (mažiausiai 
trejus mokymosi metus aukštojo mokslo institucijoje). Jų nuomone, turėtų būti taikomas 
Direktyvos dėl valstybių narių vidinio profesinių kvalifikacijų suvienodinimo 12 straipsnis, 
taigi, jų kvalifikacijos atitiktų direktyvos 31 straipsnio 3 dalyje numatytus suderintus rengimo 
reikalavimus ir turėtų būti pripažįstamos automatiškai. 
Komisija nesutinka su šia nuomone. Direktyvos skyriaus apie pripažinimą pagal bendrąją 
sistemą 12 straipsnis netaikomas toms profesijoms, kurios pripažįstamos automatiškai pagal 
suderintus rengimo reikalavimus. 
Be to, Bulgarijos vyriausybė nustatė 2007 m. sausio 1 d. kaip atskaitos datą, nuo kurios 
Bulgarijos bendrosios praktikos slaugytojų rengimas turi būti laikomas atitinkančiu 
būtiniausius direktyvos 31 straipsnio rengimo reikalavimus (žr. direktyvos V priedo 
5.2.2 punktą). 

Net jei bendrosios praktikos slaugytojų rengimas neatitinka pirmiau minėtų reikalavimų, 
pagal 23 straipsnio 1 dalį kvalifikacija pripažįstama automatiškai, jei yra išduotas 
pažymėjimas, įrodantis, kad jo turėtojas veiksmingai ir teisėtai užsiėmė bendrosios praktikos 
slaugytojo veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerių metų laikotarpį iki 
pažymėjimo išdavimo (įgytos teisės).

Tačiau iš peticijos ir Ispanijos valdžios institucijų pateiktos informacijos matyti, kad nė 
vienam iš peticijos pateikėjų negali būti taikomas automatinis pripažinimas:
– kai kurie iš jų buvo rengiami ne kaip bendrosios praktikos slaugytojai, bet kaip slaugytojai 
specialistai, kuriems negali būti taikomas automatinis pripažinimas pagal direktyvą;
                                               
1 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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– tie, kurie buvo rengiami kaip bendrosios praktikos slaugytojai, įgijo kvalifikaciją iki 
2007 m., todėl neturi pagal 23 straipsnio 1 dalį privalomos profesinės patirties, kad būtų 
galima taikyti direktyvoje numatytą įgytų teisių režimą.

ii) Bendroji profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema taikoma: 
– bendrosios praktikos slaugytojams, kurie neatitinka būtiniausių 31 straipsnio rengimo 
reikalavimų ir neturi reikiamos profesinės patirties, kurios reikalaujama pagal direktyvos 
23 straipsnio 1 dalį [10 straipsnio b punktas], ir
– slaugytojams specialistams, kurie pateikia prašymą pripažinti juos bendrosios praktikos 
slaugytojais priimančiojoje valstybėje naryje [10 straipsnio f punktas] (Ispanijos teisės 
aktuose numatyta, kad Ispanijoje visi slaugytojai turi būti parengti kaip bendrosios praktikos 
slaugytojai, todėl pripažinimo Ispanijoje siekiantiems slaugytojams specialistams taikoma ši 
nuostata).   

Taigi, visiems peticijos pateikėjų prašymams pripažinti juos slaugytojais taikoma bendroji 
sistema.

c) Akušerių kvalifikacijos pripažinimas

Akušerių kvalifikacijos pripažįstamos automatiškai, jei rengimas atitinka direktyvos 
40 straipsnyje išdėstytus būtiniausius rengimo reikalavimus, profesinės kvalifikacijos 
pavadinimas įtrauktas į V.5.5.2 priedą ir įvykdytos direktyvos 41 straipsnyje nustatytos 
sąlygos. Bulgarijai įstojus į ES, jos vyriausybė nustatė 2007 m. sausio 1 d. kaip atskaitos datą: 
tik tie akušerių rengimai, kurie prasidėjo po šios datos, laikomi atitinkančiais direktyvoje 
nurodytus būtiniausius rengimo reikalavimus (žr. V priedo 5.5.2 punktą). 
Kaip paaiškinta pirmiau bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacijos pripažinimo klausimu, 
12 straipsnis negali būti taikomas automatinio pripažinimo atvejais, remiantis suderintais 
rengimo reikalavimais. Taigi, vidinis įvairių akušerių kvalifikacijų suvienodinimas negali būti 
automatinio iki 2007 m. išduotų Bulgarijos akušerių diplomų pripažinimo pagrindu.
  
Akušerių direktyvoje yra ir įgytų teisių nuostata. Pagal direktyvos 23 straipsnio 1 dalį 
kvalifikacija pripažįstama automatiškai net tuo atveju, kai akušerių rengimas neatitinka 
būtiniausių rengimo reikalavimų, jei kartu pateikiamas pažymėjimas, įrodantis, kad jo 
turėtojas veiksmingai ir teisėtai užsiėmė akušerio veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės 
per penkerių metų laikotarpį iki pažymėjimo išdavimo. Ir šiuo atveju iš peticijos ir Ispanijos 
valdžios institucijų pateiktos informacijos galima suprasti, kad nė vienas iš peticijos pateikėjų 
neturi tokio pažymėjimo.

10 straipsnio b dalyje numatyta, kad bendroji sistema taikoma ir tiems akušeriams, kurie 
neatitinka būtiniausių rengimo reikalavimų ir neturi pagal direktyvos 23 straipsnio 1 dalį arba 
43 straipsnį privalomos profesinės patirties. Taigi, ir peticijos pateikėjų paraiškoms pripažinti 
akušerių kvalifikaciją Ispanijoje turi būti taikoma bendroji sistema.

d) Pripažinimas pagal bendrąją sistemą

Pripažinimas pagal bendrąją sistemą vykdomas lyginant pareiškėjo baigtą rengimo kursą su 
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priimančiosios valstybės narės rengimo reikalavimais. Pagal direktyvos 14 straipsnį, jei yra 
esminis skirtumas tarp rengimo medžiagos arba trukmės, kompetentinga priimančiosios 
valstybės narės institucija, siekdama pripažinti profesinę kvalifikaciją, turi teisę taikyti 
kompensavimo priemonę, pvz., tinkamumo testą arba adaptacijos laikotarpį. Direktyvos 
12 straipsniu nedraudžiama priimančiosioms valstybėms narėms įvesti kompensavimo 
priemonę, jei įvykdomi 14 straipsnyje išdėstyti reikalavimai.

Kompetentinga Ispanijos institucija, lygindama peticijos pateikėjų parengimą Bulgarijoje su
Ispanijos reikalavimais, turi atsižvelgti tik į tuos dalykus, kurių peticijos pateikėja iš tikrųjų 
mokėsi rengimo metu. Ji gali neatsižvelgti į tai, kad iki 2007 m. įgytos kvalifikacijos buvo 
suvienodintos su būtiniausius rengimo reikalavimus atitinkančiomis kvalifikacijomis.

Kompetentinga Ispanijos institucija, laikydamasi proporcingumo principo, turi atsižvelgti į 
profesinę pareiškėjo patirtį ir su karjera susijusias studijas, kad galėtų įvertinti, ar jos –
visiškai ar iš dalies – padengia esminį skirtumą tarp pareiškėjo išsilavinimo ir Ispanijos 
rengimo reikalavimų [direktyvos 14 straipsnio 5 dalis].  

Tik kiekvienu atveju atskirai įmanoma įvertinti, ar Ispanijos valdžios institucijų palyginimas 
ir sprendimas įvesti kompensavimo priemonę yra pagrįstas. Šiuo atžvilgiu Komisija atkreipia 
dėmesį į tai, kad pagal direktyvos 51 straipsnio 3 dalį kompetentingų institucijų sprendimas 
gali būti apskųstas pagal nacionalinius įstatymus. Kadangi Komisija neturi reikiamos 
techninės patirties, kad galėtų pradėti diskusijas su priimančiąja valstybe nare dėl atliktų 
palyginimų, šiuo atžvilgiu ji gali tik vertinti akivaizdžias klaidas. Ginčus dėl palyginimo 
rezultatų geriausiai gali nagrinėti nacionalinis teisėjas.

Peticijos pateikėjams palankūs Komisijos veiksmai 

Atsižvelgdama į pavienius peticijų pateikėjų ir kito Bulgarijos piliečio skundus, Komisija, 
vykdydama projektą EU PILOT, pradėjo tyrimą dėl Ispanijos ir paprašė kompetentingų 
institucijų paaiškinti, kaip jos taikė bendrąją profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistemą 
slaugytojams ir akušeriams, kuriems negali būti taikomas automatinis pripažinimas. 
Atsakydamos į šį prašymą, Ispanijos valdžios institucijos 2009 m. lapkričio 24 d. pranešė 
Komisijai, kad jos 2009 m. lapkričio 17–20 d. išsiuntė sprendimus dėl visų nagrinėjamų 
peticijos pateikėjos paraiškų registruotais laiškais. 

Sprendimuose pareiškėjai buvo pakviesti 2010 m. sausio 30 d. atlikti tinkamumo testą. Jei 
pareiškėjas nenori dalyvauti teste arba jo neišlaiko, jis gali pasirinkti daugiausia keturių 
mėnesių adaptacijos laikotarpį, pradedant nuo 2010 m. kovo mėn. Šie sprendimai atitinka 
direktyvos nuostatas.

Komisija mano, kad jei kompetentinga Ispanijos valdžios institucija tinkamai įgyvendins 
kompensacines priemones, pažeidimas būtų nutrauktas. 2009 m. gruodžio 4 d. Komisija 
informavo peticijos pateikėjus el. paštu apie teisinį jų argumentų įvertinimą ir teisę Ispanijos 
teismuose reikalauti žalos atlyginimo už Ispanijos valdžios institucijų procedūrinių terminų 
nesilaikymą. Ji negavo atsakymo iš peticijos pateikėjų.“
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