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EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PIRMININKUI IR NARIAMS 

RAŠYTINĖS PASTABOS, 

 

kurias, remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnio antra 

pastraipa, teikia 

EUROPOS KOMISIJA, 

atstovaujama Teisės tarnybos narių Hanso Stovlbaek, Audronės Steiblytės, Lornos Armati 

ir Sauliaus Luko Kalėdos, paskirtų įgaliotaisiais atstovais, kurių pašto adresas Briuselyje 

yra Teisės tarnyba, Greffe contentieux, BERL 1/169, 200, rue de la Loi, 1049 Briuselis, ir 

išreiškiančių pritarimą visų procesinių dokumentų pateikimui per e-Curia sistemą, 

 

dėl bylos C-166/20 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

 

kurioje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 2005/36/EB 
10 straipsnio b punkto, taikomo kartu su 1 straipsniu, V priedo 5.6.2 punkto ir SESV 45, 49 
bei Chartijos 15 straipsnių nuostatų išaiškinimo. 
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Europos Komisija (toliau – Komisija) norėtų pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui 

(toliau – Teisingumo Teismui) tokias rašytines pastabas.  

I. FAKTAI IR PROCEDŪRA 

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis apeliacine tvarka nagrinėja pareiškėjos BB ir 

atsakovės, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, ginčą dėl atsakovės 

2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-902 „Dėl BB profesinės kvalifikacijos pripažinimo, 

norint dirbti pagal vaistininko profesiją Lietuvos Respublikoje“ (toliau – Įsakymas), 2017 

m. liepos 28 d. rašto Nr. (10.3.3.3-252)4-2884 „Dėl sprendimo nepripažinti BB 

profesinės kvalifikacijos norint dirbti pagal vaistininko profesiją Lietuvos Respublikoje“ 

ir Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos 2017 m. 

rugsėjo 13 d. protokole Nr. (34.24-182)-53-64 įforminto sprendimo (toliau – Apeliacinės 

komisijos sprendimas), kuriais buvo atsisakyta pripažinti pareiškėjai vaistininko 

profesinę kvalifikaciją. 

2. Pareiškėja, Lietuvos Respublikos pilietė, Jungtinėje Karalystėje Huddersfieldo 

universitete baigė 4 metų farmacijos studijas, 2013 m. liepos 18 d. įgijo farmacijos 

magistro laipsnį ir atliko 26 savaičių (6 mėnesių) praktiką vaistinėje, kuri buvo teigiamai 

įvertinta ir užskaityta. Jungtinėje Karaystėje teisė vykdyti vaistininko veiklą įgyjama 

pabaigus 4 metus trunkančias studijas ir atlikus 12 mėnesių profesinę praktiką. Tačiau 

Jungtinėje Karalystėje reikalaujamos 12 mėnesių profesinės praktikos, reikalingos gauti 

vaistininko kvalifikacijai, pareiškėja nebaigė, nes, kaip nurodoma prejudiciniame 

prašyme, dėl sudėtingų asmeninių aplinkybių pareiškėjai teko grįžti į Lietuvą. 

3. Lietuvos Respublikos studijų kokybės vertinimo centras (institucija atsakinga už 

akademinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje) 2014 m. liepos 23 d. pareiškėjai, jos 

prašymu, išdavė pažymą, kuria nusprendė pripažinti jos turimą diplomą lygiaverčiu 

Lietuvos Respublikoje baigus vientisąsias farmacijos studijas teikiamam magistro 

laipsniui. Prejudicinį prašymą pateikęs teismas nurodo, kad Lietuvoje vaistininko studijų 

programa trunka 5 metus. 

4. Lietuvoje profesines ir akadamines kvalifikacijas pripažįsta skirtingos institucijos. 2014 

m. rugpjūčio 6 d. pareiškėja kreipėsi į atsakovę dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo. 
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2014 m. rugpjūtį pareiškėja papildomai kreipėsi į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos dėl vaistininko licencijos išdavimo. 

5. Pareiškėja sudarė sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, kurios pagrindu 

atliko dar 6 mėnesių farmacijos praktiką. Pareiškėjai pabaigus praktiką, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas 2015 m. gegužės 27 d. išdavė tai patvirtinantį 

pažymėjimą. Šį pažymėjimą pareiškėja pateikė Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai, 

pakartotinai į ją besikreipdama dėl vaistininko licencijos išdavimo. 

6. 2015 m. birželio 1 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba pareiškėjai atsakė, kad siekiant 

gauti vaistininko licenciją, turi būti pateiktas profesinės kvalifikacijos pripažinimą 

Lietuvoje patvirtinantis dokumentas. Nesulaukusi tokio dokumento tarnyba 2015 m. 

liepos 3 d. nutraukė prašymo nagrinėjimą ir vaistininko licencijos neišdavė. 

7. 2015 m. birželio 9 d., gavusi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos raštą, pareiškėja 

pakartotinai kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl profesinės kvalifikacijos 

pripažinimo, pateikdama inter alia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pažymėjimą 

dėl atliktos 6 mėnesių farmacijos praktikos. 

8. Sveikatos apsaugos ministerija 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-902 atsisakė 

pripažinti pareiškėjos kvalifikaciją ir apie tai pareiškėją informavo 2017 m. liepos 28 d. 

raštu Nr. (10.3.3.3-252)4-2884. Įsakyme nurodyta, kad pareiškėja nėra įgijusi vaistininko 

profesinės kvalifikacijos valstybėje narėje, todėl kvalifikacija nepripažįstama. 

9. Pareiškėja Įsakymą apskundė Apeliacinei komisijai, kurios 2017 m. rugsėjo 13 d. 

sprendimu šis Įsakymas paliktas galioti. Apeliacinė komisija savo sprendimą motyvavo 

tuo, kad Direktyva 2005/36/EB ir atitinkamai ją įgyvendinanti nacionalinė teisė taikomos 

tik asmenims, kurie yra įgiję profesinę kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje ir turi 

formalųjį kvalifikacijos įrodymą. 

10. Pareiškėja Sveikatos apsaugos ministerijos ir Apeliacinės komisijos sprendimus 

apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos 

administracinis teismas 2018 m. vasario 27 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip 

nepagrįstą. 
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11. 2020 m. balandžio 8 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas 

pareiškėjos apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2018 m. vasario 27 d. 

sprendimo, kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. 

II. TAIKOMA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ 

12. Europos Sąjungos veikimo sutarties (SESV) 45 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatyta:  

„1. Sąjungoje užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė. 

2. Tokia judėjimo laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų darbo ir 

užimtumo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų 

diskriminacija dėl pilietybės. 

3. Ji suteikia teisę, galimą riboti tik viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės 

sveikatos sumetimais: 

a) priimti faktiškai pateiktus pasiūlymus įsidarbinti; 

b) šiuo tikslu laisvai judėti valstybių narių teritorijoje; 

c) apsigyventi bet kurioje valstybėje narėje siekiant dirbti pagal tos valstybės piliečių 

įsidarbinimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus; 

d) laikantis Komisijos reglamentuose nustatytų sąlygų pasilikti gyventi valstybės 

narės teritorijoje pasibaigus darbo joje laikui.“ 

13. SESV 49 straipsnis nurodo:  

„Vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis vienos valstybės narės nacionalinių 

subjektų įsisteigimo laisvės kitos valstybės narės teritorijoje apribojimai uždraudžiami. 

Draudžiami ir apribojimai vienos valstybės narės nacionaliniams subjektams, 

įsisteigusiems kitos valstybės narės teritorijoje, steigti atstovybes, padalinius ar 

dukterines bendroves. 

Įsisteigimo laisvė apima ir teisę imtis savarankiškai dirbančių asmenų veiklos bei ja 

verstis, taip pat steigti ir valdyti įmones, būtent bendroves ar firmas, apibūdintas 54 

straipsnio antrojoje pastraipoje, tomis pačiomis sąlygomis, kurios įsisteigimo šalies 

teisės aktuose yra nustatytos jos pačios subjektams, ir laikantis kapitalui skirto skyriaus 

nuostatų.“ 
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14. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta: 

„1. Kiekvienas turi teisę į darbą ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar veikla. 

2. Kiekvienas Sąjungos pilietis turi laisvę ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti įsisteigimo 

teise ir teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje.“ 

15. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo1 (toliau – ir Direktyva 2005/36/EB) 1 straipsnis 

nurodo: 

„Ši direktyva nustato taisykles, pagal kurias valstybė narė, suteikianti galimybę savo 

teritorijoje užsiimti reglamentuojama profesija atsižvelgiant į specifinės profesinės 

kvalifikacijos turėjimą (toliau – priimančioji valstybė narė), pripažįsta vienoje ar keliose 

kitose valstybėse narėse (toliau – kilmės valstybė narė) įgytą profesinę kvalifikaciją, ir 

kurios leidžia turinčiajam minėtą kvalifikaciją užsiimti ta profesija“. 

16. Direktyvos 2005/36/EB taikymo sritis yra apibrėžta 2 straipsnyje ir apima visus valstybių 

narių piliečius, kurie siekia užsiimti reguliuojama veikla kitoje valstybėje narėje nei ta, 

kurioje jie gavo profesinę kvalifikaciją. 

17. Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje yra pateikiamos sąvokų apibrėžtys. Toliau paminėtos 

sąvokų apibrėžtys yra svarbios atsakant į nacionalinio teismo pateiktus prejudicinius 

klausimus: 

„a) „reglamentuojama profesija“ — tai profesinės veiklos rūšis arba profesinės veiklos 

rūšių grupė, kuria verčiantis (arba verčiantis vienu iš jos būdų) pagal įstatymų ir kitų 

teisės aktų nuostatas tiesiogiai arba netiesiogiai reikalaujama specifinės profesinės 

kvalifikacijos turėjimo; visų pirma vertimosi būdu laikomas profesinio vardo, kurio 

naudojimas įstatymais ir kitais teisės aktais leidžiamas tik turintiesiems tam tikrą 

profesinę kvalifikaciją, naudojimas. Kai pirmasis sakinys netaikomas, reglamentuojama 

profesija laikoma profesija, nurodyta šio straipsnio 2 dalyje; 

                                                           
1  OL L 255, 2005 9 30, p. 22. 
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b) „profesinė kvalifikacija“ — tai kvalifikacija, patvirtinta formalios kvalifikacijos 

įrodymu, 11 straipsnio a punkto i papunktyje nurodytu kompetenciją patvirtinančiu 

dokumentu ir/arba profesine patirtimi; 

c) „formalios kvalifikacijos įrodymas“ — tai diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, 

išduoti valstybės narės institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų 

teisės aktų nuostatas, ir patvirtinantys sėkmingą profesinio rengimo, įgyto daugiausia 

Bendrijoje, baigimą. Kai pirmasis sakinys netaikomas, formalios kvalifikacijos įrodymu 

laikomas 3 dalyje nurodytas formalios kvalifikacijos įrodymas; 

[...] 

e) „reglamentuojamas rengimas“ — tai bet koks rengimas, specialiai skirtas siekiant 

užsiimti tam tikra profesija, ir susidedantis iš kurso ar kursų ir, jei taikytina, papildytas 

profesiniu rengimu arba stažavimusi ar profesine praktika. 

Profesinio rengimo, stažavimosi ar profesinės praktikos struktūra ir lygis nustatomi 

atitinkamos valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais arba kontroliuojami ar 

tvirtinami tuo tikslu paskirtos institucijos; 

f) „profesinė patirtis“ — faktiškas ir teisėtas užsiėmimas atitinkama profesija visą darbo 

laiką arba jam prilygstančiu ne visu darbo laiku valstybėje narėje“. 

18. Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatos įtvirtina rengimo 

įrodymo pripažinimo bendrąją sistemą. Minėto skyriaus 10 straipsnio b punktas nurodo: 

„Šis skyrius taikomas visoms profesijoms, kurių nereglamentuoja šios antraštinės dalies 

II ir III skyriai, [ir] toliau nurodytais atvejais, kai pareiškėjas dėl specifinių ir išskirtinių 

priežasčių neatitinka tuose skyriuose nustatytų reikalavimų: 

[...]  

b) kai atvykę pagrindinį rengimą baigę gydytojai, gydytojai specialistai, bendrosios 

praktikos slaugytojai, gydytojai odontologai, veterinarijos gydytojai, akušeriai, 

vaistininkai ir architektai neatitinka 23, 27, 33, 37, 39, 43 ir 49 straipsniuose nurodytos 

veiksmingos ir teisėtos profesinės praktikos reikalavimų;“ 

19. Direktyvos 2005/36/EB 21 straipsnis reglamentuoja automatinio pripažinimo principą ir 

nurodo: 



7 

 
 

„1. Kiekviena valstybė narė pripažįsta tokį gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymą, 
suteikiantį galimybę užsiimti pagrindinio rengimo gydytojo ir gydytojo specialisto, 
bendrosios praktikos slaugytojo, gydytojo odontologo, specializuoto gydytojo odontologo, 
veterinarijos gydytojo, vaistininko ir architekto profesine veikla, kurios rūšys išvardytos 
atitinkamai V priedo 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktuose, kuris 
atitinka būtiniausius rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamai 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 
ir 46 straipsniuose, ir, vertindama galimybę užsiimti profesine veikla, tokį įrodymą savo 
teritorijoje laiko tokiu pačiu kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas. 

Tokius formalios kvalifikacijos įrodymus turi išduoti valstybių narių kompetentingos 
institucijos, o prireikus kartu turi būti išduodami ir atitinkamai V priedo 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktuose išvardyti pažymėjimai. 

Pirmos ir antros pastraipų nuostatos neturi įtakos įgytoms teisėms, nurodytoms 23, 27, 33, 
37, 39 ir 49 straipsniuose. 

[...]  

4.   Valstybės narės nėra įpareigotos pripažinti V priedo 5.6.2 punkte nurodytą formalios 
kvalifikacijos įrodymą steigiant naujas visuomenei skirtas vaistines. Taikant šią dalį 
naujomis vaistinėmis taip pat laikomos vaistinės, kurios veikia trumpiau nei trejus metus. 

[...] 

6.   Kiekviena valstybė narė leidžia užsiimti gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, 
gydytojų odontologų, veterinarijos gydytojų, akušerių ir vaistininkų profesine veikla, jei 
turimas atitinkamai V priedo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 ir 5.6.2 
punktuose nurodytas formalios kvalifikacijos įrodymas, patvirtinantis, kad atitinkamas 
asmuo savo rengimo metu ir, kai tai reikalinga, įgijo žinias ir įgūdžius, nurodytus 24 
straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 3 dalyje, 38 straipsnio 3 dalyje, 40 
straipsnio 3 dalyje ir 44 straipsnio 3 dalyje. 

[...].“ 

20. Direktyvos 2005/36/EB 44 straipsnis įtvirtina nuostatas dėl vaistininkų minimalių 

rengimo reikalavimų.  

III. NACIONALINĖ TEISĖ  

21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-

802 „Dėl farmacijos studijų krypties aprašo patvirtinimo“:  
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„3. Farmacijos studijų krypties studijų programos gali būti vykdomos kolegijose kaip 

pirmosios studijų pakopos profesinio bakalauro studijos arba universitetuose kaip 

vientisosios studijos. 

[...] 

11. Farmacijos studijų krypties vientisųjų studijų programa skirta pagrindinės krypties 

studijoms, kurias baigus suteikiamas krypties magistro laipsnis ir vaistininko 

kvalifikacija. Farmacijos studijų krypties magistro laipsnis liudija pasirengimą vykdyti 

farmacinę veiklą, mokslinius tyrimus ir tęsti universitetines studijas pasirinktos 

specialybės doktorantūroje. 

[...] 

14. Vaistininko formalios kvalifikacijos įrodymas turi patvirtinti, kad baigtos bent 

penkerių metų trukmės vaistininkų rengimo studijos, apimančios šiuos minimalius 

reikalavimus: 

14.1. ketverių metų trukmės teorinį ir praktinį rengimą pagal nuolatinę studijų formą 

universitete ar lygiavertėje aukštojoje mokykloje arba prižiūrint universitetui;  

14.2. šešių mėnesių praktiką visuomenės vaistinėje arba ligoninės vaistinėje, prižiūrint 

farmacinės veiklos vadovui. 

[...] 

40. Vientisųjų studijų programos praktikos visuomenės arba ligoninės vaistinėje apimtis 

turi būti ne mažiau kaip 18 studijų kreditų.“ 

IV. TEISINGUMO TEISMUI PATEIKTI KLAUSIMAI  

22. Nacionalinis teismas pateikė Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus: 

„1. Ar Direktyvos 2005/36/EB 10 straipsnio b punkto nuostata, aiškinant ją kartu su 1 

straipsnyje nurodytu direktyvos tikslu, turėtų būti aiškinama taip, kad ji gali būti taikoma 

tokioje situacijoje, kai asmuo neįgijo formalaus kvalifikacijos įrodymo, nes profesinei 

kvalifikacijai įgyti būtinus reikalavimus galimai įvykdė ne vienoje, o keliose ES 

valstybėse narėse? Ar tokioje situacijoje, kai asmuo neįgijo formalaus kvalifikacijos 

įrodymo, nes profesinei kvalifikacijai įgyti būtinus reikalavimus galimai įvykdė ne 

vienoje, o keliose ES valstybėse narėse, Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies I 
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skyriaus (rengimo įrodymo pripažinimo bendroji sistema) nuostatos turi būti 

aiškinamos, kaip įpareigojančios kvalifikaciją pripažįstančią instituciją įvertinti visų 

asmens pateikiamų dokumentų, galinčių įrodyti profesinę kvalifikaciją, turinį, jų atitiktį 

priimančiojoje valstybėje narėje keliamiems reikalavimams profesinei kvalifikacijai 

įgyti, ir, esant poreikiui, taikyti kompensacines priemones? 

 2. Ar SESV 45, 49 ir Chartijos 15 straipsnių nuostatos turėtų būti aiškinamos taip, kad 

esant nagrinėjamoje byloje susiklosčiusiai situacijai, kai pareiškėja galimai yra 

įvykdžiusi vaistininko profesinei kvalifikacijai įgyti reikalingus reikalavimus Direktyvos 

2005/36/EB III skyriaus (orig. p. 9) 7 skirsnio 44 straipsnio prasme, tačiau šie 

reikalavimai įvykdyti ne vienoje ES valstybėje narėje, o keliose, ir dėl to pareiškėja 

neturi Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.6.2 punkte nustatyto profesinę kvalifikaciją 

patvirtinančio įrodymo, kad jos įpareigoja priimančiosios valstybės narės 

kompetentingas institucijas įvertinti pareiškėjos profesinį pasirengimą ir palyginti jį su 

priimančiojoje valstybėje reikalaujamu profesiniu rengimu, taip pat įvertinti pateikiamų 

dokumentų, galinčių įrodyti profesinę kvalifikaciją, turinį, jų atitiktį priimančiojoje 

valstybėje narėje keliamiems reikalavimams profesinei kvalifikacijai įgyti, ir, esant 

poreikiui, taikyti kompensacines priemones?“  

V.  KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS 

Pirmasis prejudicinis klausimas 

23. Pirmasis prejudicinis klausimas susideda iš dviejų dalių. Pirmąja klausimo dalimi 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 

2005/36/EB 10 straipsnio b punkto nuostata, aiškinant ją kartu su 1 straipsnyje nurodytu 

tikslu, turėtų būti suprantama taip, kad ji gali būti taikoma tokioje situacijoje, kai asmuo, 

prašantis pripažinti kvalifikaciją, neįgijo formalaus kvalifikacijos įrodymo. Antrąja 

klausimo dalimi besikreipiantis teismas siekia išsiaiškinti, ar tuo atveju, jei Direktyvos 

2005/36/EB nuostatos yra taikomos, Direktyvos III antraštinės dalies I skyriaus nuostatos 

turi būti aiškinamos kaip įpareigojančios kvalifikacijas pripažįstančią instituciją įvertinti 

visų asmens, kuris profesinei kvalifikacijai įgyti būtinus reikalavimus įvykdė ne vienoje, 

o keliose valstybėse narėse ir neturi kvalifikacijos įrodymo, pateikiamus dokumentus 

galinčius įrodyti profesinę kvalifikaciją, turinį, jų atitiktį priimančiojoje valstybėje narėje 
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keliamiems reikalavimams profesinei kvalifikacijai įgyti ir, esant poreikiui, taikyti 

kompensacines priemones. 

24. Komisija atsakys į abi pirmojo prejudicinio klausimo dalis kartu. 

25. Pirmiausiai derėtų bendrais bruožais aptarti profesinių kvalifikacijų pripažinimui 

taikomas Direktyvos 2005/36/EB nuostatas, ir ypač jų apimtį. 

Profesinių kvalifikacijų pripažinimui taikomos teisės nuostatos 

26. Komisija primena, kad, vadovaujantis SESV 165 ir 166 straipsniais, profesinis 

mokymas2, įskaitant universitetines studijas3, priklauso valstybių narių kompetencijai. 

Remiantis SESV 168 straipsnio 7 dalimi, valstybių narių kompetencijai priklauso 

sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimas bei tam paskirtų išteklių 

paskirstymas. Sąjungos teisės nuostatos, reglamentuojančios profesinių kvalifikacijų 

pripažinimą, turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į minėtą kompetencijų 

pasidalinimą. 

27. Europos Sąjungoje profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuoja Direktyva 

2005/36/EB. Kaip nurodyta Direktyvos 1 straipsnyje, ja siekiama nustatyti taisykles, 

pagal kurias valstybė narė, suteikianti galimybę savo teritorijoje užsiimti 

reglamentuojama profesija, atsižvelgiant į specifinės profesinės kvalifikacijos turėjimą, 

pripažįsta vienoje ar keliose kitose valstybėse narėse įgytą profesinę kvalifikaciją. Tokios 

pačios sąvokos yra naudojamos ir Direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje. 

28. Sprendime Angerer4 Teisingumo Teismas nurodė: „iš [Direktyvos 2005/36/EB] 1 ir 4 

straipsnių matyti, kad pagrindinis abipusio pripažinimo tikslas yra leisti profesinę 

kvalifikaciją, suteikiančią galimybę užsiimti kilmės valstybėje narėje reglamentuojama 

profesija, turinčiam asmeniui priimančiojoje valstybėje narėje užsiimti ta pačia profesine 

veikla, kurios kvalifikaciją jis įgijo kilmės valstybėje narėje, ir tai daryti tokiomis 

pačiomis sąlygomis kaip ir jos piliečiams“ (pabraukta Komisijos). 

                                                           
2  Direktyvoje 2005/36/EB lietuvių kalba tai pačia sąvokai apibūdinti taip pat naudojami terminai „specialios 

struktūros profesinis rengimas“, „profesinis rengimas“ ir „rengimas“. 
3  2005 m. liepos 7 d. Sprendimo Komisija prieš Austriją, C-147/03, EU:C:2010:181, 32 ir 33 punktai. 
4  2015 m. balandžio 16 d. Sprendimo Angerer, C-477/13, EU:C:2015:239, 36 punktas. 
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29. Kitaip sakant, Direktyva 2005/36/EB yra taikoma tik tiems asmenims, kurie turi teisę 

užsiimti profesine veikla vienoje valstybėje narėje ir siekia užsiimti ta veikla kitoje 

valstybėje narėje. Iš tiesų, „remiantis [Direktyva 2005/36/EB] nustatyta sistema diplomas 

yra pripažįstamas atsižvelgiant ne į paties mokymo, kurį jis patvirtina, vertę, o į tai, kad 

jis valstybėje narėje, kurioje yra išduotas ar pripažintas, leidžia pradėti dirbti pagal 

reglamentuojamą profesiją“5. 

30. Direktyvoje 2005/36/EB išdėstytų nuostatų pagrindu profesinių kvalifikacijų, įgytų kitoje 

valstybėje narėje nei ta valstybė narė, kurioje norima užsiimti profesine veikla, 

pripažinimas gali būti automatinis, kaip numatyta Direktyvos 21 straipsnyje, arba 

vykdomas pagal bendrąją sistemą, aprašytą Direktyvos 10 et seq straipsniuose. 

31. Bendroji sistema taikoma visoms profesinėms kvalifikacijoms, kurioms negali būti 

taikoma automatinė sistema. Iš to, kas išdėstyta pirmiau, seka, kad tiek bendroji, tiek 

automatinė sistemos gali būti taikomos tik asmenims, kurie turi galimybę užsiimti 

konkrečia profesine veikla kilmės valstybėje narėje. 

32. Bendroji pripažinimo sistema veikia taip: priimančiosios valstybės narės, kurioje 

profesinę kvalifikaciją turintis asmuo nori vykdyti profesinę veiklą, kompetentinga 

institucija privalo leisti užsiimti profesine veikla tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios 

yra taikomos jos pačios piliečiams, jeigu pareiškėjas turi kompetencijas patvirtinantį 

dokumentą ar formalios kvalifikacijos įrodymą, kurio kilmės valstybė narė reikalauja iš 

asmens, norinčio įgyti teisę užsiimti ta profesija ir ja užsiimti jos teritorijoje. Kitaip 

sakant, jei kilmės valstybė narė mano, kad konkrečios profesinės kvalifikacijos turėjimas 

suteikia asmeniui teisę save vadinti konkrečios profesijos atstovu, visos kitos valstybės 

narės privalo pripažinti, kad tas asmuo yra pakankamai kvalifikuotas vykdyti profesinę 

veiklą ir jų teritorijoje. Tačiau priimančioji valstybė narė turi teisę nustatyti 

kompensacines priemones (pvz., adaptacijos laikotarpį ar tinkamumo testą) Direktyvos 

2005/36/EB 14 straipsnyje nurodytais atvejais. 

33. Tačiau tam tikroms profesijoms Direktyva 2005/36/EB nustato minimalius profesinio 

rengimo reikalavimus. Įvykdžius tuos rengimo reikalavimus ir įgijus profesinę 

                                                           
5  2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo Beuttenmüller, C-102/02, EU:C:2004:264, 52 punktas ir 2006 m. sausio 

19 d. Sprendimo Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C-330/03, EU:C:2006:45, 19 
punktas. 



12 

 
 

kvalifikaciją (nesvarbu kurioje valstybėje narėje) automatiškai įgyjama teisė užsiimti 

profesine veikla visose kitose valstybėse narėse. Kitaip sakant, skirtingai nuo bendrosios 

pripažinimo sistemos, kurios pagrindu priimančioji valstybė narė turi galimybę įvertinti 

pareiškėjo įgyto profesinio rengimo pobūdį ir turinį, automatinė sistema yra paremta 

profesinių kvalifikacijų, patvirtinančių atitikimą minimaliems rengimo reikalavimams, 

turėjimu. Priimančioji valstybė narė negali tikrinti kvalifikacijos, siekdama išsiaiškinti 

konkretaus profesinio rengimo turinio. 

34. Iš esmės, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 10 straipsnyje, bendroji sistema yra 

taikoma visoms profesijoms, kurios nėra reglamentuojamos Direktyvos specialiosiomis 

nuostatomis, t.y. ypač toms, kurių atžvilgiu minimalūs rengimo reikalavimai buvo 

suderinti ir kurioms taikoma automatinė pripažinimo sistema. Vis dėlto, Direktyvos 10 

straipsnio b punkte yra pateiktas baigtinis sąrašas atvejų, kurie nors ir susiję su Direktyvos 

21 straipsnyje išvardintomis profesijomis, bet jiems taikoma bendroji pripažinimo 

sistema. Nė vienas iš atvejų, nurodytų Direktyvos 10 straipsnyje, netaikomas nacionalinio 

teismo nagrinėjamam ginčui. 

Vaistininko profesinė kvalifikacija 

35. Vaistininko profesija yra viena iš profesijų, nurodytų Direktyvos 2005/36/EB 21 

straipsnyje. Taigi vaistininko profesinė kvalifikacija turi būti pripažįstama vadovaujantis 

automatine sistema. Todėl priimančioji valstybė narė privalo pripažinti įgytų formalių 

kvalifikacijų įrodymus, nurodytus Direktyvos V priedo 5.6.2 punkte, ir kurie atitinka 

Direktyvos 44 straipsnyje nurodytus minimalius rengimo reikalavimus. 

36. Kitaip tariant automatinė profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema yra paremta turinio 

(reikia atitikti minimalius rengimo reikalavimus, nustatytus Direktyvos 44 straipsnyje) ir 

formos (reikia pateikti Direktyvos V priedo 5.6.2 punkte nurodytus dokumentus) 

reikalavimais. Abi reikalavimų grupės yra vienodai svarbios. 

37. Turinio reikalavimai yra patikrinami ir užtikrinami, kuomet valstybė narė praneša 

Komisijai norinti įtraukti konkrečią kvalifikaciją į Direktyvos 2005/36/EB V priede 

pateiktą sąrašą. Jei, Komisijos tarnyboms patikrinus, matyti, kad rengimo programa, 

kurią įgyvendinus yra suteikiama kvalifikacija, atitinka minimalius reikalavimus 
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nustatytus Direktyvos III skyriaus 7 skirsnyje, tuomet kvalifikacija yra įtraukiama į 

Direktyvos V priede esantį sąrašą Komisijai priimant deleguotąjį aktą. 

38. Formalūs reikalavimai yra užtikrinami kompetentingų institucijų tarpusavio pasitikėjimo 

pagrindu, kaip tai numatyta Direktyvoje 2005/36/EB ir patvirtinta teismų praktikos6. 

Direktyvos 21 straipsnyje vaistininkų atžvilgiu minimas „formalios kvalifikacijos 

įrodymas“ reiškia Direktyvos V priedo 5.6.2 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių 

vaistininko kvalifikaciją, visumą. Kiekviena valstybė narė nusprendžia, ar reikalaujama 

vieno ar kelių dokumentų, o Komisija paprasčiausiai patikrina, kaip pirmiau minėta, kad 

visi valstybės narės dokumentai, kuriuos prašoma įtraukti į Direktyvos V priedą, atitinka 

minimalius rengimo reikalavimus. 

39. Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punkte „formalios kvalifikacijos įrodymas“ yra 

apibrėžtas nurodant, kad „tai diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, išduoti valstybės 

narės institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų 

nuostatas, ir patvirtinantys sėkmingą profesinio rengimo, įgyto daugiausia Bendrijoje, 

baigimą. Kai pirmasis sakinys netaikomas, formalios kvalifikacijos įrodymu laikomas 3 

dalyje nurodytas formalios kvalifikacijos įrodymas“ (pabraukta Komisijos). Tokią 

savokos apibrėžtį paaiškina tai, kad ji yra susijusi su profesinių, o ne akademinių 

kvalifikacijų pripažinimu ir ja siekiama apimti kilmės valstybėje kvalifikacijas turinčius 

asmenis, t.y tuos asmenis, kurie įgyvendino visus reikalavimus, taikomus, tam, kad būtų 

suteikta teisė vykdyti profesinę veiklą. 

40. Reikėtų pažymėti, kad valstybėse narėse iš esmės egzistuoja dvi vaistininkų rengimo 

pakraipos. Kai kuriose valstybėse narėse rengimo pradžioje suteikiama daugiausiai 

teorinių žinių, kurias vėliau papildo praktinės žinios. Kitose valstybėse narėse teorinės ir 

praktinės žinios suteikiamos integruotu būdu pačių universitetinių studijų metu. Abi 

pakraipos atitinka Direktyvą. 

41. Nėra svarbu, ar rengimo proceso, pagal bet kurią iš minėtų dviejų pakraipų, pabaigoje 

gaunamas vienas ar keli diplomai ar pažymos. Automatinio pripažinimo pagrindu yra visi 

turimi diplomai ar pažymos, kuriuos valstybės narės prašė įtraukti į Direktyvos V priedą 

                                                           
6  2018 m. gruodžio 6 d. Sprendimo Preindl, C 675/17, EU:C:2018:990, 31 punktas. 



14 

 
 

(konkrečiau, į 5.6.2 punktą vaistininkų atžvilgiu), ir visi jie sudaro „formalios 

kvalifikacijos įrodymą“, minimą Direktyvos 21 ir 44 straipsniuose. 

42. Išimtine tvarka, Direktyvos 2005/36/EB 23 straipsnis numato dvi konkrečias situacijas, 

kurioms automatinė kvalifikacijų pripažinimo sistema gali būti taikoma net neturima 

formalių kvalifikacijų įrodymų nurodytų Direktyvos V priede pateiktame sąraše. 

43. Pirmuoju atveju Direktyvos 2005/36/EB 23 straipsnio 1 dalis yra taikoma „seniai“ 

įgytoms kvalifikacijoms ir numato, kad tais atvejais, kai valstybių narių turimi formalių 

kvalifikacijų įrodymai, suteikiantys galimybę užsiimti vaistininko profesine veikla, 

neatitinka minimalių rengimo reikalavimų, pareiškėjas gali pateikti pažymėjimą, 

nurodantį, kad turėtojas veiksmingai ir teisėtai užsiėmė atitinkama veikla tam tikrą 

laikotarpį iki pažymėjimo išdavimo. (žr. Direktyvos 23 straipsnio 1-5 dalis). 

44. Antruoju atveju, reglamentuojamu Direktyvos 23 straipsnio 6 dalimi, diplomai ir 

pažymos daugiau nebėra išvardinti arba dar nėra išvardinti Direktyvos V priede, tačiau 

atitinka minimalius suderintus reikalavimus. Ir šiuo atveju reikia pateikti kompetentingų 

institucijų išduotą pažymėjimą. 

Nacionalinio teismo pagrindinėje byloje nagrinėjamas atvejis 

45. Nacionalinio teismo pagrindinėje byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl to, kad 

Sveikatos apsaugos ministerija, būdama institucija, atsakinga už kitose valstybėse narėse 

įgytų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje, atsisakė pripažinti pareiškėjos 

pagrindinėje byloje kvalifikaciją. 

46. Komisijos nuomone, Lietuvos kompetentingos institucijos negalėjo pripažinti 

pareiškėjos pagrindinėje byloje kvalifikacijos pagal Direktyvos 2005/36/EB nuostatas, 

nes pareiškėja pagrindinėje byloje nepabaigė profesinio rengimo Jungtinėje Karalystėje, 

neįgijo profesinės kvalifikacijos ir neturėjo teisės joje užsiimti profesine veikla. Dėl šios 

priežasties ji nepatenka į Direktyvos 2005/36/EB taikymo apimtį ir nei automatinė, nei 

bendroji sistemos negali būti taikomos pareiškėjos pagrindinėje byloje pateikto prašymo 

atžvilgiu. 
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47. Teisingumo Teismas nagrinėjo nebaigtos profesinės praktikos klausimą byloje 

Morgenbesser7. Direktyva 2013/55/EB, pakeičianti Direktyvą 2005/36/EB, įtraukė į 1 

straipsnį antrą pastraipą bei įtraukiant naują 55a straipsnį dėl profesinės praktikos 

pripažinimo, kurie atspindėjo Teisingumo Teismo sprendimą Morgenbesser byloje8. 

Valstybės narės privalėjo perkelti Direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę iki 2016 m. 

sausio 18 d. 

48. Pareiškėja pagrindinėje byloje galėjo kreiptis į Jungtinės Karalystės kompetentingas 

institucijas prašydama jų pripažinti Lietuvoje atliktą 6 mėnesių profesinę praktiką ir 

pateikdama tą patvirtinančią pažymą. Tokiu būdu pareiškėja pagrindinėje byloje galėtų 

gauti dokumentą, patvirtinantį 12 mėnesių profesinę praktiką ir turėtų pagrindą pagal 

Direktyvos V priedo 5.6.2 punkto nuostatas, taikomas Jungtinės Karalystės atžvilgiu, 

įgyti teisę vykdyti vaistininko profesinę veiklą Jungtinėje Karalystėje. Tuomet Jungtinėje 

Karalystėje įgyta profesinė kvalifikacija galėtų būti automatiškai pripažinta bet kurioje 

kitoje valstybėje narėje vadovaujantis Direktyvos nuostatomis. 

49. Be to, siekiant pateikti galimų alternatyvų visumą, pareiškėja gali gauti universiteto 

diplomą baigusi studijas universitete Lietuvoje. Tikėtina, kad tokių studijų metu bus 

užskaityti dalykai, kuriuos ji studijavo Jungtinėje Karalystėje. Įgijusi „aukštojo mokslo 

diplomą, nurodantį suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją“ arba „magistro diplomą 

(farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnį ir vaistininko profesinė kvalifikaciją)“, kurie 

yra nurodyti Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.6.2 punkte Lietuvoje, pareiškėja turės 

profesinės kvalifikacijos įrodymą, kuris suteiks jai galimybę vykdyti profesinę veiklą 

Lietuvoje, ir ji galės pasinaudoti automatinio pripažinimo sistema visose kitose 

valstybėse narėse pagal Direktyvos nuostatas. 

50. Taigi iš to, kas išdėstyta pirmiau, seka, kad į pirmąjį prejudicinį klausimą turėtų būti 

atsakoma nurodant, jog Direktyvos 2005/36/EB nuostatos, reglamentuojančios bendrąją 

                                                           
7  2003 m. lapkričio 13 d. Sprendimas Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612. 
8  Vadovaujantis Direktyvos 55a straipsniu, absolventui atlikus profesinę praktiką kitoje valstybėje narėje, 

atitinkama praktika turėtų būti pripažįstama, kai absolventas prašo suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija kilmės valstybėje narėje. Kitoje valstybėje narėje atliktos profesinės praktikos pripažinimas turėtų 
būti grindžiamas aiškiu raštišku mokymosi tikslų ir pavestų užduočių, kuriuos nustato praktikanto vadovas 
priimančiojoje valstybėje narėje, aprašymu (žr. Direktyvos 2013/55/EU 27 konstatuojamąją dalį). 
Komisijos nuomone, Direktyvos 55 straipsnis taip pat turėtų būti taikomas profesinės praktikos atskiroms 
dalims. 
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ir automatinę kvalifikacijų pripažinimo sistemas, turėtų būti aiškinamos taip, kad jos 

negali būti taikomos tokioje situacijoje, kai asmuo nepabaigė profesinio rengimo kilmės 

valstybėje ir dėl to neturėjo teisės joje užsiimti profesine veikla. 

Antrasis prejudicinis klausimas 

51. Antruoju prejudiciniu klausimu nacionalinis teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar SESV 

45, 49 ir Chartijos 15 straipsnių nuostatos turėtų būti aiškinamos taip, kad esant 

pagrindinėje byloje susiklosčiusiai situacijai, jos įpareigoja priimančiosios valstybės 

narės kompetentingas institucijas įvertinti pareiškėjos profesinį pasirengimą ir palyginti 

jį su priimančiojoje valstybėje reikalaujamu profesiniu rengimu, taip pat įvertinti 

pateikiamų dokumentų, galinčių įrodyti profesinę kvalifikaciją, turinį, jų atitiktį 

priimančiojoje valstybėje narėje keliamiems reikalavimams profesinei kvalifikacijai 

įgyti, ir, esant poreikiui, taikyti kompensacines priemones bei, tokias priemones 

įgyvendinus, suteikti teisę vykdyti profesinę veiklą priimančiojoje valstybėje narėje. 

52. Vadovaujantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika9, ir ypač Sprendimu 

Vlassopoulou, valstybės narės, nagrinėdamos paraiškas dėl teisės užsiimti reguliuojama 

profesine veikla, privalo įgyvendinti su profesinių kvalifikacijų abipusiu pripažinimu 

susijusias pareigas, kurios kyla iš SESV 45 ir 49 straipsnių. Teisingumo Teismas savo 

praktikoje pabrėžė, kad jo priimti sprendimai atspindi Sutaryje įtvirtintų judėjimo laisvių 

principą ir to principo svarba negali būti sumažinta priėmus direktyvas, 

reglamentuojančias profesinių kvalifikacijų pripažinimą10. 

53. Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad steigimosi laisvės įgyvendinimas yra 

neigiamai įtakojamas, jei vadovaujantis nacionaline teise asmens jau įgytos žinios ir 

kvalifikacijos nėra priimamos domėn, todėl nacionalinės kompetentingos institucijos 

privalo įvertinti įgytas žinias ir jų pakankamumą11. Žinios turi būti įvertintos net jeigu 

asmuo dar neįgijo teisės vykdyti profesinę veiklą kilmės valstybėje narėje12. 

                                                           
9  1991 m. gegužės 7 d. Sprendimas Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193; 1994 m. vasario 9 d. 

Sprendimas Haim, C-319/92, EU:C:1994:47; 2000 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas Hocsman, C-238/98, 
EU:C:2000:440 ir 2002 m. sausio 22 d. Sprendimas Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35. 

10  Žr. jau minėtų Sprendimo Hocsman 24 ir 31 punktus bei Sprendimo Dreessen 25 punktą. 
11  Žr. jau minėto Sprendimo Vlassopoulou, 15 ir 20 punktus. 
12  2003 m. lapkričio 13 d. Sprendimas Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, 57-71 punktai. 
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54. Tačiau tokio vertinimo metu valstybė narė gali atsižvelgti į objektyvius skirtumus, kurie 

egzistuoja tarp kilmės valstybėje narėje ir priimančiojoje valstybėje narėje taikomų teisės 

aktų, reglamentuojančių konkrečios profesijos veiklą. Jei lyginamojo žinių ir profesinio 

rengimo vertinimo pasekoje padaroma išvada, kad pripažinimo siekiančio asmens žinios 

ir profesinis rengimas atitinka priimančiosios valstybės narės nacionalinę teisę, valstybė 

narė privalo pripažinti profesines kvalifikacijas, kaip atitinkančias nacionalinėje teisėje 

nustatytus reikalavimus ir išduoti tai patvirtinantį dokumentą. Jei, kita vertus, 

palyginimas atskleidžia, kad taip nėra, priimančioji valstybė turi teisę reikalauti, jog 

asmuo įrodytų įgijęs trūkstamas žinias ir kvalifikaciją. Kompetentingos nacionalinės 

institucijos taip pat turi įvertinti, ar žinios, įgytos studijuojant ar atliekant profesinę 

praktiką priimančiojoje valstybėje narėje, yra pakankamos tam, kad būtų galima pagrįsti 

turėjimą būtent tų žinių, kurių trūkumas buvo anksčiau nustatytas13. 

55. Jei asmens turimos žinios iš esmės skiriasi nuo tų, kurių reikalaujama pagal nacionalinę 

teisę, valstybė narė gali taikyti kompensacines priemones. Nors tokios priemonės privalo 

būti proporcingos, jos neapsiriboja tomis, kurios yra numatytos Direktyvos 2005/36/EB 

14 straipsnyje. 

56. Tačiau reikėtų pažymėti, kad kompetentingos institucijos priimtas sprendimas, 

patvirtinantis, kad asmens žinios ir kvalifikacijos atitinka nacionalinę teisę, nėra 

formalios kvalifikacijos įrodymas Direktyvos 2005/36/EB prasme, nes neatitinka 

formalios profesinės kvalifikacijos įrodymui keliamų Direktyvos reikalavimų, t.y. šios 

procedūros pasekoje išduodamas ne diplomas ar pažyma, nurodyti Direktyvos V priede, 

bet priimamas sprendimas dėl konkretaus asmens žinių ir profesinio parengimo. Tokio 

sprendimo pagrindu tas asmuo įgyja teisę vykdyti profesinę veiklą priimančiojoje 

valstybėje narėje. 

57. Kadangi toks sprendimas nėra formalios kvalifikacijos įrodymas, asmuo, kaip prejudicinį 

prašymą pateikusio nacionalinio teismo nagrinėjamu atveju, neturintis formalaus 

vaistininko kvalifikacijos įrodymo, negalės pasinaudoti automatine kvalifikacijų 

pripažinimo tvarka numatyta Direktyvoje 2005/36/EB. 

                                                           
13  Žr. jau minėto Sprendimo Vlassopoulou 18-20 punktus. 
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58. Taigi nacionalinio teismo pagrindinėje byloje nagrinėjamoje situacijoje, kompetentinga 

institucija turėjo14 gautą paraišką dėl pripažinimo nagrinėti SESV įtvirtintų judėjimo 

laisvių bei jas išaiškinančios Teisingumo Teismo praktikos15 kontekste. Jei, atlikusi 6 

mėnesių profesinę praktiką, pareiškėja pagrindinėje byloje, atitiko pagal Lietuvos 

nacionalinius teisės aktus reikalaujamo profesinio rengimo vaistininko kvalifikacijai įgyti 

turinio reikalavimus, Lietuvos kompetentinga institucija turėjo jos atžvilgiu priimti 

pripažinimo sprendimą, kuris suteiktų pareiškėjai teisę vykdyti vaistininko veiklą 

Lietuvos teritorijoje. 

59. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad Teisingumo Teismas turėtų atsakyti 

į antrąjį prejudicinį klausimą nurodydamas, kad SESV 45 ir 49 straipsniai turėtų būti 

aiškinami kaip įpareigojantys, esant pagrindinėje byloje susiklosčiusiai situacijai, 

priimančiosios valstybės narės kompetentingas nacionalines institucijas įvertinti prašymą 

dėl kvalifikacijos pripažinimo pateikusio asmens įgytas žinias ir profesinį parengimą bei 

palyginti juos su priimančiojoje valstybėje reikalaujamu profesiniu parengimu ir 

žiniomis. Jei iš tokio palyginimo matyti, kad asmens žinios ir kvalifikacijos atitinka, šis 

faktas turi būti patvirtintas ir asmeniui turi būti leista vykdyti profesinę veiklą 

priimančiojoje valstybėje narėje. Neatitikimo atveju, kompetentingos nacionalinės 

institucijos gali reikalauti, kad asmuo įgytų trūkstamas žinias ir kvalifikacijas, tačiau 

tuomet jos privalo ir turėtų pasiūlyti priemones, kurios padėtų tai pasiekti. 

VI. ATSAKYMAI Į TEISMO PATEIKTUS PREJUDICINIUS KLAUSIMUS 

60. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad į prejudicinius klausimus turėtų 

būti atsakoma taip:  

1. Direktyvos 2005/36/EB nuostatos, reglamentuojančios bendrąją ir automatinę 

kvalifikacijų pripažinimo sistemas, turėtų būti aiškinamos taip, kad jos negali būti 

taikomos tokioje situacijoje, kai asmuo nepabaigė profesinio rengimo kilmės 

valstybėje ir dėl to neturėjo teisės joje užsiimti profesine veikla. 

                                                           
14  Atrodo, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kvalifikacijų pripažinimo tvarkos, kurios pagrindu 

būtų galima įgyvendinti jau minėtus Sprendimą Vlassopoulou ir Sprendimą Morgenbesser. 
15  Žr. jau minėtus Sprendimą Vlassopoulou ir Sprendimą Morgenbesser. 
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2. SESV 45 ir 49 straipsniai turėtų būti aiškinami kaip įpareigojantys, esant 

pagrindinėje byloje susiklosčiusiai situacijai, priimančiosios valstybės narės 

kompetentingas nacionalines institucijas įvertinti prašymą dėl kvalifikacijos 

pripažinimo pateikusio asmens įgytas žinias ir profesinį parengimą bei palyginti 

juos su priimančiojoje valstybėje reikalaujamu profesiniu parengimu ir žiniomis. 

Jei iš tokio palyginimo matyti, kad asmens žinios ir kvalifikacijos atitinka, šis faktas 

turi būti patvirtintas ir asmeniui turi būti leista vykdyti profesinę veiklą 

priimančiojoje valstybėje narėje. Neatitikimo atveju, kompetentingos nacionalinės 

institucijos gali reikalauti, kad asmuo įgytų trūkstamas žinias ir kvalifikacijas, 

tačiau tuomet jos privalo ir turėtų pasiūlyti priemones, kurios padėtų tai pasiekti. 
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	36. Kitaip tariant automatinė profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema yra paremta turinio (reikia atitikti minimalius rengimo reikalavimus, nustatytus Direktyvos 44 straipsnyje) ir formos (reikia pateikti Direktyvos V priedo 5.6.2 punkte nurodytu...
	37. Turinio reikalavimai yra patikrinami ir užtikrinami, kuomet valstybė narė praneša Komisijai norinti įtraukti konkrečią kvalifikaciją į Direktyvos 2005/36/EB V priede pateiktą sąrašą. Jei, Komisijos tarnyboms patikrinus, matyti, kad rengimo program...
	38. Formalūs reikalavimai yra užtikrinami kompetentingų institucijų tarpusavio pasitikėjimo pagrindu, kaip tai numatyta Direktyvoje 2005/36/EB ir patvirtinta teismų praktikos5F . Direktyvos 21 straipsnyje vaistininkų atžvilgiu minimas „formalios kvali...
	39. Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punkte „formalios kvalifikacijos įrodymas“ yra apibrėžtas nurodant, kad „tai diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, išduoti valstybės narės institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų te...
	40. Reikėtų pažymėti, kad valstybėse narėse iš esmės egzistuoja dvi vaistininkų rengimo pakraipos. Kai kuriose valstybėse narėse rengimo pradžioje suteikiama daugiausiai teorinių žinių, kurias vėliau papildo praktinės žinios. Kitose valstybėse narėse ...
	41. Nėra svarbu, ar rengimo proceso, pagal bet kurią iš minėtų dviejų pakraipų, pabaigoje gaunamas vienas ar keli diplomai ar pažymos. Automatinio pripažinimo pagrindu yra visi turimi diplomai ar pažymos, kuriuos valstybės narės prašė įtraukti į Direk...
	42. Išimtine tvarka, Direktyvos 2005/36/EB 23 straipsnis numato dvi konkrečias situacijas, kurioms automatinė kvalifikacijų pripažinimo sistema gali būti taikoma net neturima formalių kvalifikacijų įrodymų nurodytų Direktyvos V priede pateiktame sąraše.
	43. Pirmuoju atveju Direktyvos 2005/36/EB 23 straipsnio 1 dalis yra taikoma „seniai“ įgytoms kvalifikacijoms ir numato, kad tais atvejais, kai valstybių narių turimi formalių kvalifikacijų įrodymai, suteikiantys galimybę užsiimti vaistininko profesine...
	44. Antruoju atveju, reglamentuojamu Direktyvos 23 straipsnio 6 dalimi, diplomai ir pažymos daugiau nebėra išvardinti arba dar nėra išvardinti Direktyvos V priede, tačiau atitinka minimalius suderintus reikalavimus. Ir šiuo atveju reikia pateikti komp...
	45. Nacionalinio teismo pagrindinėje byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl to, kad Sveikatos apsaugos ministerija, būdama institucija, atsakinga už kitose valstybėse narėse įgytų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje, atsisakė pripažin...
	46. Komisijos nuomone, Lietuvos kompetentingos institucijos negalėjo pripažinti pareiškėjos pagrindinėje byloje kvalifikacijos pagal Direktyvos 2005/36/EB nuostatas, nes pareiškėja pagrindinėje byloje nepabaigė profesinio rengimo Jungtinėje Karalystėj...
	47. Teisingumo Teismas nagrinėjo nebaigtos profesinės praktikos klausimą byloje Morgenbesser6F . Direktyva 2013/55/EB, pakeičianti Direktyvą 2005/36/EB, įtraukė į 1 straipsnį antrą pastraipą bei įtraukiant naują 55a straipsnį dėl profesinės praktikos ...
	48. Pareiškėja pagrindinėje byloje galėjo kreiptis į Jungtinės Karalystės kompetentingas institucijas prašydama jų pripažinti Lietuvoje atliktą 6 mėnesių profesinę praktiką ir pateikdama tą patvirtinančią pažymą. Tokiu būdu pareiškėja pagrindinėje byl...
	49. Be to, siekiant pateikti galimų alternatyvų visumą, pareiškėja gali gauti universiteto diplomą baigusi studijas universitete Lietuvoje. Tikėtina, kad tokių studijų metu bus užskaityti dalykai, kuriuos ji studijavo Jungtinėje Karalystėje. Įgijusi „...
	50. Taigi iš to, kas išdėstyta pirmiau, seka, kad į pirmąjį prejudicinį klausimą turėtų būti atsakoma nurodant, jog Direktyvos 2005/36/EB nuostatos, reglamentuojančios bendrąją ir automatinę kvalifikacijų pripažinimo sistemas, turėtų būti aiškinamos t...
	51. Antruoju prejudiciniu klausimu nacionalinis teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar SESV 45, 49 ir Chartijos 15 straipsnių nuostatos turėtų būti aiškinamos taip, kad esant pagrindinėje byloje susiklosčiusiai situacijai, jos įpareigoja priimančios...
	52. Vadovaujantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika8F , ir ypač Sprendimu Vlassopoulou, valstybės narės, nagrinėdamos paraiškas dėl teisės užsiimti reguliuojama profesine veikla, privalo įgyvendinti su profesinių kvalifikacijų abipusiu pripaži...
	53. Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad steigimosi laisvės įgyvendinimas yra neigiamai įtakojamas, jei vadovaujantis nacionaline teise asmens jau įgytos žinios ir kvalifikacijos nėra priimamos domėn, todėl nacionalinės kompetentingos institucijos...
	54. Tačiau tokio vertinimo metu valstybė narė gali atsižvelgti į objektyvius skirtumus, kurie egzistuoja tarp kilmės valstybėje narėje ir priimančiojoje valstybėje narėje taikomų teisės aktų, reglamentuojančių konkrečios profesijos veiklą. Jei lyginam...
	55. Jei asmens turimos žinios iš esmės skiriasi nuo tų, kurių reikalaujama pagal nacionalinę teisę, valstybė narė gali taikyti kompensacines priemones. Nors tokios priemonės privalo būti proporcingos, jos neapsiriboja tomis, kurios yra numatytos Direk...
	56. Tačiau reikėtų pažymėti, kad kompetentingos institucijos priimtas sprendimas, patvirtinantis, kad asmens žinios ir kvalifikacijos atitinka nacionalinę teisę, nėra formalios kvalifikacijos įrodymas Direktyvos 2005/36/EB prasme, nes neatitinka forma...
	57. Kadangi toks sprendimas nėra formalios kvalifikacijos įrodymas, asmuo, kaip prejudicinį prašymą pateikusio nacionalinio teismo nagrinėjamu atveju, neturintis formalaus vaistininko kvalifikacijos įrodymo, negalės pasinaudoti automatine kvalifikacij...
	58. Taigi nacionalinio teismo pagrindinėje byloje nagrinėjamoje situacijoje, kompetentinga institucija turėjo13F  gautą paraišką dėl pripažinimo nagrinėti SESV įtvirtintų judėjimo laisvių bei jas išaiškinančios Teisingumo Teismo praktikos14F  kontekst...
	59. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad Teisingumo Teismas turėtų atsakyti į antrąjį prejudicinį klausimą nurodydamas, kad SESV 45 ir 49 straipsniai turėtų būti aiškinami kaip įpareigojantys, esant pagrindinėje byloje susiklosčiusia...
	60. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad į prejudicinius klausimus turėtų būti atsakoma taip:
	1. Direktyvos 2005/36/EB nuostatos, reglamentuojančios bendrąją ir automatinę kvalifikacijų pripažinimo sistemas, turėtų būti aiškinamos taip, kad jos negali būti taikomos tokioje situacijoje, kai asmuo nepabaigė profesinio rengimo kilmės valstybėje i...
	2. SESV 45 ir 49 straipsniai turėtų būti aiškinami kaip įpareigojantys, esant pagrindinėje byloje susiklosčiusiai situacijai, priimančiosios valstybės narės kompetentingas nacionalines institucijas įvertinti prašymą dėl kvalifikacijos pripažinimo pate...
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