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Tema: Peticija Nr. 0715/2012 dėl širdies chirurgijos specializacijos įtraukimo į 
Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 5.1.2 priedą, 
kurią pateikė Vengrijos pilietis Lázló Göbölös

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo problemą, susijusią su jo, kaip širdies chirurgo, medicininės 
kvalifikacijos pripažinimu Jungtinėje Karalystėje. Atrodo, kad esama nomenklatūrų 
neatitikimo, kuris galėtų būti išaiškintas įtraukus minėtą specializaciją į nurodytos direktyvos 
priedą. Jis prašo Parlamento imtis veiksmų ir priimti reikiamus pakeitimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėjo nuomone, Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo1 V priede turėtų būti įrašyta ir širdies chirurgijos specializacija. Peticijos 
pateikėjas pažymi, kad šiuo metu Direktyvos V priede širdies chirurgija nėra įrašyta kaip 
atskira medicinos specializacijos kategorija. Kai kuriose valstybėse narėse širdies chirurgijos 
specializacija priskiriama krūtinės ląstos chirurgijos kategorijai. Peticijos pateikėjo atveju tai 
nepadeda, nes jam kilo sunkumų dėl jo profesinės kvalifikacijos pripažinimo kitoje valstybėje 
narėje.

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, OL L 225, 
2005 9 30, p. 22.
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Pagal Direktyvoje 2005/36/EB nustatytą abipusio profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
sistemą, medicinos specializacijoms taikoma ypatinga sistema, pagal kurią valstybių narių 
reglamentuojamų medicinos specializacijų skaičius nelabai skiriasi. Atitinkamai šiuo metu 
Direktyvoje numatyta suderinti 54 medicinos specializacijų būtinuosius mokymo 
reikalavimus. Tačiau tarp šių specializacijų širdies chirurgija nenurodyta.

Pagal Direktyvos 2005/36/EB 26 straipsnį, Komisija gali į Direktyvos V priedą, 5.1.3 punktą 
įtraukti naują medicinos specializaciją, jei ji naudojama mažiausiai dviejuose penktadaliuose 
valstybių narių. Norėdama tai padaryti, Komisija turi laikytis Direktyvos 58 straipsnio 
3 dalyje nurodytos komiteto sudarymo tvarkos.

2012 m. spalio mėn. Vengrija iškėlė klausimą dėl širdies chirurgijos, kaip naujos kategorijos, 
įtraukimo į Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.1.3 punktą. Komisija šiuo metu svarsto šį 
prašymą, bet sprendimo galima tikėtis ne anksčiau kaip 2013 m. antrąjį pusmetį.

Praėjusių metų gruodžio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos 2005/36/EB 
modernizavimo. Šiuo metu šis pasiūlymas svarstomas Europos Vadovų Taryboje ir Europos 
Parlamente.

Siūlomu pakeitimu būtų supaprastinta naujų medicinos specializacijų įtraukimo į Direktyvos 
V priedą tvarka, nes iki vieno trečdalio būtų sumažinta būtino valstybių skaičiaus riba. Vis 
dėlto pasiūlymui ir tokiam pakeitimui dar nepritarta.

Tuo tarpu širdies chirurgijos profesinę kvalifikaciją įgiję asmenys jau dabar gali pasinaudoti 
tuo, kad jų kvalifikacija pripažįstama pagal vadinamąją bendrąją sistemą (Direktyvos 
2005/36/EB 1 skyrius)

Išvados

Direktyvos 2005/36/EB V priede, 5.1.3 punkte neteisingai nurodyti skirtingi medicinos 
studijų kvalifikacijos mokymų pavadinimai. Jei mažiausiai du penktadaliai valstybių narių 
praneš Komisijai, kad jos širdies chirurgiją reglamentuoja kaip unikalią specializaciją, 
Komisija pradės procedūrą šios kategorijos įtraukimui į Direktyvos 2005/36/EB V priedo 
5.1.3 punktą. Tuo tarpu šią profesinę kvalifikaciją įgiję asmenys gali pasinaudoti tuo, kad ji 
pripažįstama pagal vadinamąją bendrąją sistemą.“


