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Tema: Peticija Nr. 0452/2009 dėl negalėjimo verstis profesinės sveikatos 
priežiūros specialisto veikla privačiame sektoriuje Belgijoje, kurią pateikė 
Belgijos pilietis M. A

1. Peticijos santrauka

Epene (Belgijos dalis, kurioje gyvena vokiškai kalbantys gyventojai) gyvenantis peticijos 
pateikėjas skundžiasi, kad Belgijoje, priešingai nei Vokietijoje ir Nyderlanduose, negalima 
verstis profesinės sveikatos priežiūros specialisto veikla. Peticijos pateikėjas taip pat pabrėžia, 
kad specialiai darbo medicinos srityje dirbti parengti gydytojai gali dirbti tik kaip įmonės 
gydytojai, o įmonės gydytojai turi būti specialiai rengiami tame regione (Valonija arba 
Flandrija), kuriame jie dirba pagal savo profesiją. Peticijos pateikėjo manymu, tai absurdiška, 
todėl jis prašo, kad Europos Parlamentas patikrintų, ar Belgijoje galiojančios taisyklės, 
taikomos profesinės sveikatos specialistams, yra suderinamos su taikytinomis ES taisyklėmis.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Iš pateiktos informacijos matyti, kad peticijos pateikėjas yra Nyderlanduose nepriklausomu 
gydytoju dirbantis Belgijos pilietis, kuriam nebuvo leista pradėti nepriklausomo profesinės 
sveikatos priežiūros specialisto veiklos Belgijoje. Peticijos pateikėjas mano, kad Belgijoje 
profesinės sveikatos priežiūros specialistai gali dirbti darbo medicinos srityje tik kaip įmonėje 
įdarbinti gydytojai arba savarankiškai dirbti specialiose pagal Belgijos teisę įsteigtose 
įstaigose. Todėl neatrodo, kad Belgijoje jis galėtų teikti darbo medicinos paslaugas kaip 
nepriklausomas specialistas. 
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Šiuo atveju yra taikomos įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas reglamentuojančios EB 
sutarties nuostatos (EB sutarties 43 ir 49 straipsniai). Teisingumo Teismo praktikoje jau 
nustatyta, kad nacionalinės taisyklės, pagal kurias reikalaujama, kad paslaugų teikėjai 
pasirinktų tam tikrą teisinę formą, kad galėtų teikti savo paslaugas, yra įsisteigimo laisvės ir 
laisvės teikti paslaugas pagal Sutarties 43 ir 49 straipsnius apribojimas. Vis dėlto tam tikrais 
atvejais, jeigu įrodoma, kad jie yra proporcingi, šie apribojimai gali būti pagrįsti, taigi 
neprieštarauja Bendrijos teisei. 

Komisija neturi konkrečios informacijos dėl profesinės sveikatos specialisto veiklai Belgijoje 
taikytinos teisinio reglamentavimo sistemos, todėl šiuo metu negali pateikti savo nuomonės 
dėl šioms paslaugoms taikytinų Belgijos teisės aktų suderinamumo su Bendrijos teise. 

Todėl Komisija paprašė, kad Belgijos valdžios institucijos pateiktų išsamesnę informaciją 
apie šioje šalyje profesinės sveikatos priežiūros specialisto veiklai taikytinas taisykles ir tokių 
taisyklių tikslą.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticijos pateikėjas, belgas gydytojas, gyvenantis Nyderlanduose ir norintis verstis 
profesinės sveikatos priežiūros specialisto veikla Belgijoje, iš esmės skundžiasi dviem 
Belgijos teisėkūros ir administracinės praktikos aspektais: a) pareiga profesinės sveikatos 
priežiūros specialisto veikla verstis pagal nustatytos formos sutartis ir su ja susijusiu draudimu 
šia veikla verstis savarankiškai; b) užsienyje gautų profesinės sveikatos priežiūros specialisto 
diplomų pripažinimu Valonijoje ir ten taikomais prancūzų kalbos mokėjimo reikalavimais.

Vertinant pirmąjį aspektą, Belgijos Vyriausybė 2009 m. spalio 28 d. ir 2010 m. vasario 4 d. 
atsakymuose nurodė, kad pagal 1996 m. rugpjūčio 4 d. įstatymo1 42 straipsnį, Belgijoje 
gydytojas gali verstis profesinės sveikatos priežiūros specialisto veikla dviem toliau 
įvardytomis formomis: a) arba kaip darbdavio, kurio darbovietė tikrinama profesinės rizikos 
prevencijos tikslais, pasamdytas darbuotojas, b) arba kaip prevencijos konsultantas, 
priklausantis organizacijai, kurios specializacija – profesinės sveikatos priežiūros veikla.
Belgijos Vyriausybė minėtuose atsakymuose nurodė, kad norėdamas verstis profesinės 
sveikatos priežiūros veikla už įmonės ribų, gydytojas arba turi būti samdomas prevencijos ir 
saugos darbe išorės tarnybos, arba kaip savarankiškas darbuotojas sudaryti sutartį su tokia 
išorės tarnyba ir jos pagrindu pradėti ilgalaikį darbdavio ir prevencijos konsultanto 
bendradarbiavimą.2 Iš to aiškėja, kad Belgijoje savarankiškai dirbančiam gydytojui negalima 
verstis profesinės sveikatos priežiūros specialisto veikla tiesiogiai sudarant sutartį su 
darbdaviu, kurio darbovietėje atliekamas prevencinis profesinės rizikos patikrinimas.

2010 m. vasario 4 d. atsakyme Belgijos Vyriausybė pripažino, kad draudimas savarankiškai 
dirbančiam gydytojui verstis profesinės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra SESV 49 
straipsnyje užtikrintos įsisteigimo laisvės suvaržymas. Tačiau Belgijos Vyriausybė nurodo, 
kad šis suvaržymas pateisinamas darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos būtinybe. 

                                               
1 1996 m. rugpjūčio 4 d. įstatymas dėl darbuotojų gerovės dirbant.
2 1996 m. rugpjūčio 4 d. įstatymo 42 straipsnio antra pastraipa.
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Vyriausybė argumentavo, kad šis suvaržymas tolygus ir reikalingas, nes profesinės sveikatos 
priežiūros organizacijose dirba daug ekspertų, kurie dėl integracijos ir daugiadalykiškumo 
geriau geba ne tik atlikti medicininę priežiūrą, bet ir valdyti riziką siekiant užtikrinti nuolatinę 
kokybišką prevenciją. Be to, ši sistema atitinka Direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių 
darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti ir jos tikslą užtikrinti darbuotojams 
aukšto lygio apsaugą bei nuolatinę integruotą rizikos prevenciją.1

Komisija pirmiausia pabrėžia, kad teismų sprendimuose dėl Direktyvos 89/391/EEB, kuri 
buvo perkelta į Belgijos teisę priėmus Belgijos Vyriausybės pirmiau minėtus teisėkūros aktus, 
nėra tiesioginių nuorodų į šioje peticijoje keliamą klausimą. Tačiau šia direktyva, kaip 
teigiama jos 1 konstatuojamojoje dalyje, siekiama skatinti sąlygų, visų pirma darbo aplinkos 
gerinimą, kad būtų užtikrinta geresnė darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga.2 Pagal jos 7 
straipsnį valstybėms narėms paliekama teisė apibrėžti įmonės viduje arba išorėje steigiamų 
saugos ir prevencijos tarnybų pasirengimą ir kompetenciją. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
direktyva netrukdo valstybėms narėms imtis priemonių, panašių į tas, kurias nagrinėjamu 
atveju taikė Belgija. Pagal Teismo praktiką žmonių sveikatai ir gyvybei o ne saugomam turtui 
ir interesams teikiama pirmenybė, tad valstybėms narėms tenka spręsti, kokio lygmens 
visuomenės sveikatos apsaugą jos ketina užtikrinti ir kaip šis lygmuo turi būti pasiektas.3
Komisija mano, kad remiantis šia Teismo praktika, jo turima informacija ir Belgijos 
vyriausybės argumentu, grindžiamu būtinybe užtikrinti kokybišką nuolatinę, integruotą ir 
daugiadalykę rizikos darbo vietoje prevenciją, šiuo atveju negalima nustatyti aiškaus SESV 
49 straipsnio pažeidimo. 

Nagrinėjant antrąjį aspektą, Belgijos Vyriausybė iš esmės informavo Komisiją, kad pagal 
1998 m. kovo 27 d. karališkojo dekreto 22 straipsnį4 teisę verstis profesinės sveikatos 
priežiūros specialisto veikla turi asmuo, turintis diplomą, suteikiantį teisę verstis profesinės 
sveikatos priežiūros specialisto veikla, arba profesinės sveikatos priežiūros specialisto 
profesinį vardą, arba bet kuris asmuo, sėkmingai baigęs teorinį mokymą – ir įgijęs bazinio 
daugiadalykio profesinio rengimo žinių – siekdamas gauti profesinės sveikatos priežiūros 
specialisto profesinį vardą, ir šį vardą gausiantis ne vėliau kaip per trejus ateinančius metus. 
Belgijos Vyriausybė nurodė, kad sąlygos verstis profesinės sveikatos priežiūros veikla 
Belgijoje vienodos ir Belgijos, ir ES piliečiams. Kad būtų pripažinta profesinės sveikatos 
priežiūros veiklos specialisto kvalifikacija, įgyta kitoje valstybėje narėje, automatinio 
pripažinimo sistema iš principo taikoma vadovaujantis 2008 m. kovo 27 d. karališkojo 
dekreto, kuriuo iš dalies keičiamas 1967 m. lapkričio 10 d. karališkasis dekretas Nr. 78 dėl 
sveikatos paslaugų profesinės veiklos vykdymo, 44d straipsnio 1 dalimi. 

Belgijos Vyriausybė taip pat nurodo, kad reikalavimas mokėti prancūzų kalbą norint verstis 
profesinės sveikatos priežiūros specialisto veikla Valonijoje yra pateisinamas siekiant 
užtikrinti siūlomų paslaugų kokybę. Tai atitinka Direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių 

                                               
1 1989 m. bir˛elio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos 
apsaugai darbe gerinti.
2 Žr. 2003 m. gegužės 22 d. sprendimą Komisija prieö  Nyderlandus, C-441/01, Rink. p. I-5463; 2006 m. 
balandžio 6 d. sprendimą Komisija prieš Austriją, C-428/04, Rink. p. I-3325; 2008 m. birželio 5 d. sprendimą 
Komisija prieö  Prancūziją, C-226/06.
3 2009 m. gegužės 19 d., Komisija prieš Italiją, C-531/06, dar nepaskelbta rinkinyje, 36 punktas.
4 1998 m. kovo 27 d. Karaliaus nutarimas dėl išorinių prevencijos ir saugos darbe tarnybų.
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kvalifikacijų pripažinimo. Pagal šios direktyvos 53 straipsnį asmenys, kurių profesinė 
kvalifikacija pripažinta, turi mokėti kalbas, būtinas užsiimti profesine veikla priimančiojoje 
valstybėje narėje. Be to, Komisija mano, kad turint omenyje uždavinius, susijusius su 
darbuotojų sveikatos apsauga, jeigu tik reikalaujamas kalbos žinių lygis yra ne aukštesnis už 
būtiną ir šios žinios gali būti įrodytos bet kokiomis tolygiomis priemonėmis, minėtas 
reikalavimas prima facie nėra neproporcingas.“


