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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas dirba psichodiagnostinių tyrimų specialistu, jo profesinę kvalifikaciją 
pripažįsta tiek Belgijos, tiek Nyderlandų universitetai (ISCED 5). Peticijos pateikėjas turi 
klientų Belgijoje ir Nyderlanduose, yra įrašytas atitinkamuose šių valstybių registruose. 
Tačiau paaiškėjo, kad Belgijoje jo įgaliojimai yra platesni nei Nyderlanduose. Anot peticijos 
pateikėjo, ši padėtis nesuderinama su Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo nuostatomis ir su laisvo prekių ir paslaugų judėjimo ES principu. Peticijos 
pateikėjas prašo paaiškinti šią padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Europos Sąjungoje švietimo organizavimas ir profesijų reglamentavimas yra nacionalinės 
kompetencijos reikalas. Tačiau remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 40 straipsniu, 
47 straipsnio 1 dalimi, 47 straipsnio 2 dalies pirmu ir trečiuoju sakiniais ir 55 straipsniu (dabar 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 46 straipsnis, 53 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis), 
buvo sukurta direktyva dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo –  Profesinių kvalifikacijų 
direktyva (Direktyva 2005/36/EB). 
Dėl peticijos pateikėjo prašymo užregistruoti jį BIG registre kaip sveikatos priežiūros 
psichologą pasakytina, kad šiuo atveju Profesinių kvalifikacijų direktyva netaikoma. Peticijos 
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pateikėjas savo kvalifikaciją įgijo Nyderlanduose ir dirbti nori Nyderlanduose. Šiuo atveju 
nėra jokio tarpvalstybinio aspekto. Taikytina Nyderlandų teisė. 

Peticijos pateikėjas teigia, kad remiantis Profesinių kvalifikacijų direktyvos 7 straipsniu, jis 
turėtų galėti vienodu lygmeniu vykdyti savo profesinę veiklą visose valstybėse narėse. Tačiau 
tokios taisyklės galioja tik tuo atveju, jei peticijos pateikėjas nori savo profesinę veiklą kitoje 
valstybėje narėje vykdyti laikinai. Laikinas paslaugos pobūdis kiekvienu atveju vertinamas 
atskirai.

Net jei peticijos pateikėjas tenori teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje laikinai, tai 
nereiškia, kad jis gali iškart pradėti ją vykdyti toje valstybėje narėje.

Paslaugų teikėjas turi būti teisėtai įsisteigęs toje valstybėje narėje, kad galėtų joje vykdyti tą 
pačią profesinę veiklą. Be to, pirmam paslaugų teikimui, tuo atveju, kai reglamentuojamos 
profesijos turi įtakos visuomenės sveikatai ar saugai, prieš pradedant teikti paslaugas 
kompetentinga priimančios valstybės narės valdžios institucija gali patikrinti paslaugos 
teikėjo profesinę kvalifikaciją. (direktyvos 5 ir 7 straipsniai).

Iš peticijos neaišku, ar peticijos pateikėjas yra įsisteigęs valstybėje narėje, ir, jei jis yra 
įsisteigęs, neaišku, kokiai profesinei veiklai vykdyti jis yra įsisteigęs (pvz., Nyderlanduose 
tam tikros kompetencijos yra skirtos tik sveikatos priežiūros psichologui, taigi, tai nebūtų ta 
pati profesija, jei peticijos pateikėjas Belgijoje yra užsiregistravęs kaip psichologas).

Išvada

Europos Sąjungoje nėra suderinta psichologo arba sveikatos priežiūros psichologo profesija. 
Valstybės narės gali laisvai reglamentuoti šias profesijas pagal savo taisykles. Tačiau, jei jos 
reglamentuotų profesiją, jos turėtų leisti ES piliečiams su kitomis nei reikalaujamos 
nacionalinės kvalifikacijos vykdyti profesinę veiklą savo teritorijoje, bet ne automatiškai. 
Valstybėms narėms leidžiama tikrinti migrantų kvalifikaciją, taip pat leidžiama ją tikrinti 
steigiantis laisvo paslaugų, kurios turi įtakos visuomenės sveikatai ar saugai, teikimo tikslais. 

Po skundo Europos Komisija laišku informavo peticijos pateikėją apie minėtus faktus. Savo 
peticijoje pateikėjas teigia, kad Komisijos tarnybos nurodė, jog kvalifikacijos yra susijusios su 
asmenimis ir neturi būti teritorinės, ir kad šios kvalifikacijos galioja visose ES valstybėse 
narėse. Tačiau neaišku, ar peticijos pateikėjas sutiko su jam pateikta informacija (kuri 
nesiskiria nuo minėtos anksčiau), nes, kaip jau buvo paaiškinta, kvalifikacijos išties yra 
susietos su asmeniu, kuris įgijo tą kvalifikaciją. Tai nereiškia, kad valstybė narė turi 
automatiškai pripažinti kitoje valstybėje narėje įgytą kvalifikaciją.“ 


