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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1463/2009 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimo ir peticijos 
pateikėjo Bulgarijoje įgytos fizioterapeuto kvalifikacijos, kurią pateikė 
Bulgarijos pilietis Yuliyan Dotsev

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Bulgarijoje baigęs fizioterapijos mokymo kursus, nori šia profesine 
veikla verstis Prancūzijoje. Tam jis turėtų pateikti keletą dokumentų, tarp jų pažymėjimą, 
įrodantį, kad jo kvalifikacija atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/36/EB 
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nustatytus reikalavimus, ir kitą pažymėjimą, įrodantį, 
kad jis turi teisę verstis šia profesine veikla Bulgarijoje. Tačiau Bulgarijos švietimo 
ministerija negali jam pateikti informacijos, kas galėtų jam išduoti minėtus pažymėjimus, o jo 
prašymas tinklui SOLVIT problemos taip pat neišsprendė. Peticijos pateikėjas, manydamas, 
kad pažeidžiama jo laisvo judėjimo teisė ir teisė dirbti kitoje valstybėje narėje, prašo Europos 
Parlamento išspręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Skundą ta pačia tema peticijos pateikėjas nusiuntė ir Europos Komisijai.

Komisijos nuomone, Prancūzijos sveikatos ministerija pažeidė Direktyvos 2005/36/EB 
50 straipsnį, reikalaudama, kad prašymus teikiantys asmenys pateiktų keletą dokumentų, tarp 
jų pažymėjimą, įrodantį, kad jų kvalifikacija atitinka direktyvoje nustatytus reikalavimus, ir 
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kitą pažymėjimą, įrodantį, kad jie turi teisę verstis savo profesine veikla gyvenamosios vietos 
valstybėje narėje. Direktyvos 50 straipsnyje nustatyta, kad kompetentingos valdžios 
institucijos gali reikalauti tik direktyvos VII priede išvardytų dokumentų. Jei prireikia 
papildomos informacijos, valdžios institucijos pareigūnai kreipiasi į kompetentingas 
institucijas prašymą teikiančio asmens gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Du minėti 
pažymėjimai direktyvos VII priede nenurodyti. Vadinasi, Prancūzijos valdžios institucijos 
neturėjo teisės šių dokumentų reikalauti.

2009 m. lapkričio 11 d. Komisija kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas, ragino atkreipti 
dėmesį į šį Europos Sąjungos teisės pažeidimą, taip pat paprašė jų pakeisti paraiškos formą ir 
nebereikalauti, kad piliečiai pateiktų šioje peticijoje nurodytus pažymėjimus.

Prancūzijos valdžios institucijos 2009 m. gruodžio 22 d. atsakyme Komisijai pažeidimą 
pripažino. Jos nurodė, kad dabartinis paraiškos formos turinys atitinka Prancūzijos sveikatos 
ministro potvarkiu nustatytus reikalavimus. 2010 m. vasario 25 d. Prancūzijos sveikatos 
ministras išleido naują potvarkį, kuriuo, Komisijos nuomone, ši neatitiktis ES teisei 
panaikinta.

2010 m kovo 6 d. elektroniniu laišku peticijos pateikėjas Komisijai pranešė telefonu gavęs 
žinią iš Prancūzijos sveikatos ministerijos, kad jam nebereikia pateikti dviejų peticijoje 
nurodytų pažymėjimų ir kad 2010 m. vasario 25 d. komitetas, išnagrinėjęs jo prašymą, 
nusprendė jį patenkinti. Prancūzijos sveikatos ministerija peticijos pateikėjui taip pat pranešė, 
kad leidimas verstis profesine veikla Prancūzijoje jam turėtų būti atsiųstas paštu 2010 m. kovo 
mėn.

2010 m. kovo 21 d. peticijos pateikėjas Komisijai atsiuntė elektroninį laišką ir patvirtino, kad 
Prancūzijos valdžios institucijos jau pripažino jo profesinę kvalifikaciją.“


