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Peticijų komitetas

16.12.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1426/2010 dėl įtariamo Vengrijos vykdomo 
Direktyvos 2005/36/EB pažeidimo, susijusio su akušerių profesinių 
kvalifikacijų pripažinimu, kurią pateikė Vengrijos pilietė Anna Iványi 
organizacijos „Beklen Foundation“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad Vengrija nesilaiko visų pirma Direktyvos 2005/36/EB 
42 straipsnio, kuriuo nustatoma akušerio kompetencija, taigi akušeriams iš kitų valstybių 
narių, norintiems užsiimti šia veikla Vengrijoje, kyla problemų, nes jiems nesuteikiama tokia 
pat kompetencija kaip jų kilmės šalyje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Direktyvos 2005/36/EB 42 straipsnio 2 dalyje1 nurodyta bent vienuolika veiklos, kuria gali 
užsiimti akušeriai, rūšių.

Atsakydamos į Komisijos klausimą, kaip taikomas šis straipsnis, 2011 m. birželio 20 d. 
Vengrijos valdžios institucijos nurodė, kad Vengrija įgyvendino šią nuostatą Švietimo 
ministro dekreto Nr. 15/2006 II priede, kuriame išvardytos sritys, kuriose diplomuoti 
akušeriai turėtų būti kompetentingi. Šios kompetencijos sritys apima direktyvos 42 straipsnyje 

                                               
1 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
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išvardytas veiklos rūšis.

Vengrijos valdžios institucijos taip pat išsiuntė Komisijai Vyriausybės dekretą Nr. 96/2003, 
kuriame akušeriams leidžiama kreiptis dėl licencijos dirbti savarankiškai.

Atsakydamos į Komisijos klausimą, Vengrijos valdžios institucijos taip pat nurodė 
Vyriausybės dekreto Nr. 35/2011 2 straipsnį, kuriame akušeriams leidžiama priimti 
gimdymus ne ligoninės patalpose, jeigu baigę vidurinę mokyklą jie studijavo akušeriją ir 
aukštojoje mokykloje arba kolegijoje įgijo akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį. Tokiu atveju valdžios institucijos gali reikalauti, kad akušeriai turėtų ne tik 
kvalifikaciją, bet ir ne trumpesnę kaip dvejų metų darbo gimdymo palatoje patirtį arba ne 
trumpesnę kaip dvejų metų darbo patirtį ir pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad akušeris 
dalyvavo priimant ne mažiau kaip 50 gimdymų.

Panašu, kad ši nuostata taip pat suderinama su ES teisės aktais, nes ES teisės aktuose 
numatyta tik tai, kad akušeriai apskritai turėtų galėti priimti gimdymus, tačiau valstybėms 
narėms nedraudžiama nustatyti konkrečias sąlygas, kurių turėtų būti laikomasi priimant 
gimdymus ne ligoninės patalpose, kai nėščioms moterims ir naujagimiams gali grėsti didesnis 
pavojus. Direktyvoje nedraudžiama valstybei narei nustatyti konkrečius reikalavimus 
asmenims, kurie jos teritorijoje užsiima profesine veikla, jei tie reikalavimai pagrįsti 
plačiosios visuomenės interesais.

Išvada

Atsižvelgdama į išsamų Vengrijos valdžios institucijų atsakymą ir į peticijoje pateiktą 
informaciją (kurios labai nedaug), Vengrijos teisės aktuose, kuriais įgyvendinama direktyva, 
Komisija nenustatė jokių direktyvos 42 straipsnio pažeidimų. Pagal Vengrijos teisės aktus ES 
kvalifikuoti akušeriai gali užsiimti direktyvos 42 straipsnyje išvardyta profesine veikla, jie 
taip pat gali užsiimti šia profesine veikla savarankiškai, o tai atitinka direktyvos nuostatas.“


