
CM\892904LT.doc PE483.584v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

17.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0780/2011 dėl gydytojų odontologų kvalifikacijos pripažinimo 
Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Igor Herzog

Peticija Nr. 0862/2011 dėl gydytojų odontologų kvalifikacijos pripažinimo 
Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietė Maria Klein

1. Peticijos Nr. 0780/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas gydytojo odontologo kvalifikaciją įgijo Čekijoje. Jis pateikia gana painią 
istoriją apie savo nesėkmę siekiant, kad Badene-Viurtemberge profesijas prižiūrinti institucija 
pripažintų jo kvalifikaciją. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad iš dalies taip yra dėl to, kad jis yra 
migrantas (pagal kilmę jis – Serbijos pilietis, gavęs Vokietijos pilietybę, bet vis tiek 
priklausantis mažumai). Be to, jis tvirtina, kad dėl jo problemų visa šeima nuskurdo ir buvo 
išvyta iš savo namo.

Peticijos Nr. 0862/2011 santrauka

Šia peticija pateikėja pritaria peticijai Nr. 0780/2011, kurioje išdėstytos panašios aplinkybės.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0780/2011 paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 16 d., o peticija Nr. 0862/2011 
paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticijos Nr. 0780/2011 ir 0862/2011



PE483.584v01-00 2/2 CM\892904LT.doc

LT

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas ES valstybėse narėse reglamentuojamas 
Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

Gydytojų odontologų kvalifikacijų pripažinimas kitoje ES valstybėje narėje aptariamas 
direktyvos 34–37 straipsniuose; pareiškėjo dokumentuose turėtų būti patvirtinta, kad rengimo, 
atitinkančio direktyvos V.3 priede nurodytus būtiniausius rengimo reikalavimus, kursas yra 
baigtas. Be to, 37 straipsnyje nustatyta konkreti tam tikrų gydytojų odontologų, įgijusių 
gydytojo kvalifikaciją buvusioje Čekoslovakijoje, kvalifikacijų pripažinimo tvarka. Šį 
pareiškėjo atvejį geriausiai galėtų įvertinti kompetentingos Vokietijos valdžios institucijos. Jei 
pareiškėjo rengimas neatitinka būtiniausių direktyvoje nustatytų rengimo reikalavimų, jam 
gali būti taikomos kompensacinės priemonės.

Remdamasi peticijoje pateikta informacija Komisija negali išsamiau įvertinti visų aplinkybių.

Jei peticijos pateikėjas norėtų gauti daugiau informacijos apie profesinių kvalifikacijų 
pripažinimą ES valstybėse narėse, jis turėtų jos ieškoti Naudotojo vadove adresu
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_en.pdf.“


