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Tema: Peticija Nr. 1144/2011 dėl prašymo priderinti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
V priedą, kurią pateikė Ispanijos pilietis Eugenio Oria

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas Prancūzijoje įgijo profilaktinės medicinos ir visuomenės sveikatos 
specialisto kvalifikaciją, kuri pripažįstama Ispanijoje. Prancūzijoje peticijos pateikėjas taip pat 
įgijo daktaro laipsnį žmonių mitybos srityje ir dabar dirba gydytojo padėjėju klinikinės 
dietologijos ir mitybos srityje Ispanijos Navaros miesto ligoninėje. Peticijos pateikėjas 
atkreipia dėmesį į tai, kad kitose ES valstybėse narėse mitybos specialistais tampa gydytojai, 
kurie yra baigę specializuotą mokymo kursą (pvz., pediatrijos, geriatrijos, vidaus ligų, 
endokrinologijos ir pan. srityse) ir Europos klinikinės mitybos ir metabolizmo 
draugijos (ESPEN) rengiamus kursus, o Ispanijoje šią funkciją atlikti leidžiama tik 
endokrinologijos specialistams. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad taip yra dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
V priedo teksto, nes dalyje „Endokrinologija ir cukrinis diabetas“ pavadinimas ispanų kalba 
yra „Endocrinología y nutrición“, nors žodis „mityba“ („nutrición“) nėra vartojamas kitoms 
šalims nurodytuose pavadinimuose. Taigi peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
užtikrinti, kad V priedas būtų priderintas taip, kad pavadinime ispanų kalba būtų nurodoma tik 
endokrinologija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 6 d.
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„Pagal profesinių kvalifikacijų abipusio pripažinimo sistemą, nustatytą pagal 
Direktyvą 2005/36/EB, už medicinos specialistų mokymo kursų rengimą atsakingos valstybės 
narės.

Direktyvoje tik nurodoma minimali kiekvienos specializacijos mokymo kursų trukmė.
Endokrinologijos atveju minimali mokymo kursų trukmė – 3 metai. Be to, pagal 
Direktyvos 2005/36/EB 21 straipsnio 7 dalį valstybės narės praneša Komisijai apie šalyje 
rengiamus medicinos specialistų mokymo kursus. Tos medicinos specialybės išvardytos 
Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.1.3 punkte, pagal šią direktyvą joms taikomas automatinio 
specialistų kvalifikacijų pripažinimo principas, jei tokia specialybė yra ir buveinės, ir 
priimančiojoje valstybėje narėje.

Kai valstybė narė nusprendžia nebepripažinti arba iš dalies pakeisti kurią nors medicinos 
specialybę, ji turi nustatyti datą, nuo kada atitinkamo specialisto diplomai nebebus išduodami.
Iki tos datos atitinkama valstybė narė turi pripažinti tą specialybę ir iš kitų valstybių narių 
atvykstantiems specialistams turi suteikti tokias pat „įgytas“ teises kaip savo šalyje 
dirbantiems specialistams.

Ispanijos special is tų mokymo kursai „Endocrinología y nutrición“ atitinka 
Direktyvoje 2005/36/EB nustatytus minimalios trukmės kriterijus, todėl, jei Ispanija 
nenuspręs nuo tam tikros nustatytos datos panaikinti arba iš dalies pakeisti šią specialybę ir 
nepraneš apie šį pakeitimą Komisijai, šis pavadinimas turėtų likti Direktyvos 2005/36/EB 
V priedo 5.1.3 punkte.

Negavusi pranešimo iš atitinkamos valstybės narės, Komisija negali keisti medicinos 
specialistų mokymo kursų pavadinimų ir tokių kursų turinio (ir pagal Direktyvos 2005/36/EB 
21 straipsnio 7 dalį paskelbti atitinkamą pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje).

Išvada

Ispanijos endokrinologijos specialistų mokymo kursų atžvilgiu Direktyvos 2005/36/EB 
V priedo 5.1.3 punktas yra teisingas; jis gali būti keičiamas tik gavus aiškų Ispanijos 
prašymą.“


