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Tema: Peticija Nr. 1887/2009 dėl peticijos pateikėjo profesinės patirties, įgytos kitoje 
valstybėje narėje, pripažinimo Valensijos regioninėje sveikatos ministerijoje, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Bernardo Sánchez Capuchino

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Valensijos regioninėje sveikatos ministerijoje nebuvo 
tinkamai įvertinta jo profesinė patirtis, nes neatsižvelgta į jo septynerių metų gydytojo 
psichiatro praktiką Jungtinėje Karalystėje. Toks įvertinimas jam, kaip specialistui, nepalankus 
ieškant darbo Valensijos sveikatos tarnyboje, nes jis mano, kad turėtų gauti daug geresnį 
įvertinimą, jeigu būtų pripažinta jo septynerių metų darbo Jungtinėje Karalystėje patirtis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Pagal nediskriminavimo principą, įtvirtintą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
45 straipsnyje ir Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 1 dalyje, su darbuotojais migrantais, 
tarp jų ir su tais, kurie grįžta į savo valstybę narę, turi būti elgiamasi taip kaip su darbuotojais, 
kurie visada dirbo kilmės valstybėje narėje, įdarbinimo ir darbo sąlygų nustatymo atžvilgiu.
Dėl profesinės patirties, įgytos kitos valstybės narės viešajame sektoriuje, pripažinimo priimta 
įvairių ETT sprendimų1. Komisija mano, kad, remiantis šia Teismo praktika, valstybių narių 
                                               
1 Byla C-419/92, Scholz, Rink. [1994] I-00505; byla C-15/96, Schöning, Rink. [1998] I-00047; byla C-187/96, 
Komisija prieš Graikiją, Rink. [1998] I-01095; byla C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rink. 
[2000] I-10497; byla C-224/01, Köbler, Rink. [2003] I-10239; byla C-278/03, Komisija prieš Italiją, Rink. 



PE445.623v02-00 2/3 CM\853698LT.doc

LT

administracinės institucijos turi atsižvelgti į ankstesnį panašaus darbo stažą, įgytą kitoje 
valstybėje narėje, taip pat, kaip atsižvelgia į patirtį, įgytą savo šalyje, siekdamos suteikti 
galimybių įsidarbinti savo viešajame sektoriuje ir nustatyti darbo sąlygas (taip pat darbo stažą, 
kvalifikaciją, atlyginimą).

Atsižvelgdamos į 1999 m. prieš Ispaniją pradėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, Ispanijos 
valdžios institucijos paaiškino, kad, siekiant suteikti galimybę įsidarbinti viešajame sektoriuje, 
pagal jų teisės aktus atsižvelgiama į kitose valstybėse narėse įgytą profesinę patirtį.
Komisija mano, kad būtų svarbu sužinoti, dėl kokių priežasčių regiono valdžios institucijos 
atsisakė atsižvelgti į peticijos pateikėjo profesinę patirtį.
Be to, Komisija pažymi, kad, atsižvelgiant į ankstesnį skundą, Ispanijos valdžios institucijų 
buvo paprašyta atsiųsti informaciją apie šiuo metu regionų lygmeniu taikomas taisykles. 
Ispanijos valdžios institucijų atsakymas pravers siekiant visapusiškai įvertinti peticijos 
pateikėjo atvejį.

Išvados

Komisijos tarnybos susisieks su peticijos pateikėju, kad gautų daugiau išsamios informacijos 
apie priežastis, dėl kurių regiono valdžios institucijos atsisakė atsižvelgti į jo profesinę patirtį, 
įgytą Jungtinėje Karalystėje.
Taip pat Komisijos tarnybos mano, kad reikia palaukti, kol Ispanijos valdžios institucijos 
atsiųs atsakymą dėl panašaus skundo, kad būtų galima visapusiškai įvertinti peticijos 
pateikėjo atvejį.

Įvertinusios šią informaciją, Komisijos tarnybos nuspręs, kokių tolesnių veiksmų jos imsis. 
Vis dėlto peticijos pateikėjui rekomenduojama pasinaudotų visomis teisių gynimo 
priemonėmis, kurios taikomos nacionaliniu lygmeniu ir kuriomis paprastai suteikiama 
galimybė tiesiogiai ir asmeniškai reikalauti pripažinti savo teises.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„2010 m. birželio mėn. Komisija susisiekė su peticijos pateikėju, kad gautų informacijos apie 
priežastis, dėl kurių regiono valdžios institucijos atsisakė atsižvelgti į jo profesinę patirtį, 
įgytą Jungtinėje Karalystėje. Peticijos pateikėjas nereagavo į šį prašymą.

Komisija, remdamasi skunde pateikta informacija, Ispanijos valdžios institucijų paprašė 
atsiųsti informacijos apie profesinės patirties ir darbo stažo pripažinimo taisykles, taikomas 
priimant į darbą, ir informacijos apie šiuo metu regionų lygmeniu nustatomas darbo sąlygas. 
Ispanijos valdžios įstaigos šiuo klausimu atsiuntė išsamios informacijos, kurią Komisija 
išnagrinėjo. Atrodo, kad pagal taikomas nuostatas Valensijoje nenumatomas skirtingas 
požiūris į darbo laikotarpį kitoje valstybėje narėje. Todėl peticijos pateikėjui iškilusi problema 
gali būti neteisingo nacionalinių taisyklių taikymo vietoje klausimas.

Išvados

Kadangi peticijos pateikėjas nepateikė informacijos apie priežastis, dėl kurių regiono valdžios 

                                                                                                                                                  
[2005] I-03747; byla C-205/04, Komisija prieš Ispaniją, Rink. [2006] I-00031; byla C-371/04, Komisija prieš 
Italiją, Rink. [2006] I-10257.
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institucijos atsisakė atsižvelgti į peticijos pateikėjo profesinę patirtį, Komisijos tarnybos 
negali toliau nagrinėti šio skundo.“


