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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pagal visuomenės sveikatos priežiūros sistemą 
autonominėje Kastilijos-La Mančos srityje pažeidžiami teisės aktai dėl profesinių 
kvalifikacijų, kurių reikalaujama sveikatos priežiūros sektoriuje. Peticijos pateikėjas teigia, 
kad, remiantis 2007 m. spalio 29 d. Ispanijos Karališkuoju dekretu Nr. 1397/2007, vienintelis 
profesinis laipsnis, kuriuo asmeniui suteikiama kvalifikacija vairuoti pagrindinių gyvybės 
palaikymo ir šiuolaikinių gyvybės palaikymo priemonių greitosios pagalbos automobilį, –
skubios pagalbos specialisto profesinis laipsnis. Tačiau peticijos pateikėjas skundžiasi, kad su 
autonomine Kastilijos-La Mančos sritimi sutartį sudariusios įmonės įdarbina šio profesinio 
laipsnio neturinčius darbuotojus. 2011 m. lapkričio mėn. peticijos pateikėjas pasiskundė 
autonominei Kastilijos-La Mančos sričiai. Autonominė Kastilijos-La Mančos sritis atsakė, 
kad kiti profesiniai laipsniai, kurie reglamentuojami Kastilijos-La Mančos Karališkuoju 
dekretu Nr. 70/2009, darbuotojams taip pat suteikia kvalifikaciją vairuoti greitosios pagalbos 
automobilį. Autonominės Kastilijos-La Mančos srities atsakyme atsakomybė užtikrinti, kad 
darbuotojai būtų tinkamai kvalifikuoti, priskiriama sutartį sudariusioms įmonėms.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Peticijos pateikėjas įtaria, kad Ispanijos regioninės srities administracija pažeidė Ispanijos 
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teisę dėl profesinių kvalifikacijų, kurių reikalaujama norint vairuoti greitosios pagalbos 
automobilį.

Profesinių kvalifikacijų srityje taikytinas ES teisės aktas yra Direktyva 2005/36/EB1. Šia 
direktyva numatomas specialistų, persikėlusių į kitą valstybę narę nei ta, kurioje įgijo 
kvalifikacijas, kvalifikacijų pripažinimas. Todėl, kadangi šis atvejis susijęs su nacionaline 
problema (kvalifikacijomis, kurių reikalaujama norint vairuoti greitosios pagalbos automobilį 
Ispanijos Kastilijos-La Mančos srityje) ir specialistas nepersikelia iš vienos valstybės narės į 
kitą, Direktyva 2005/36/EB nėra taikoma. Be to, valstybės narės pačios sprendžia, ar 
reglamentuoti profesiją, ar ne, jei tik laikosi bendrų ES sutarties principų, pvz., 
nediskriminavimo ir proporcingumo. Valstybės narės taip pat nustato sąlygas ir reikalavimus, 
pagal kuriuos vykdoma konkreti profesinė veikla.

Vadinasi, peticijos pateikėjo minėta problema yra vidinis klausimas be vidaus rinkos aspekto 
ir šiuo atveju ES teisės aktai, ypač Direktyva 2005/36/EB, netaikomi.“

                                               
1 OL L 255, 2005 9 30.


