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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0230/2006 złożona przez Michaela Reicharta (Austria), w sprawie uznawania 
szkoleń medycznych na podstawie kwalifikacji zdobytych w dwóch lub więcej krajach 
UE lub EOG

1. Streszczenie petycji

Dyrektywa 93/16/EWG ustanawia obowiązek wzajemnego uznawania posiadanych 
kwalifikacji medycznych w odniesieniu do ogólnych i specjalistycznych studiów medycznych 
w określonym kraju. Jednakże składający petycję, który odbył studia medyczne w Austrii, 
a następnie został oficjalnie zarejestrowany jako lekarz w Szwecji, obecnie chce rozpocząć 
specjalistyczne szkolenie w Szwecji lub w Norwegii. Ponieważ jego kwalifikacje medyczne 
nie są uznawane w Austrii, nie może on tam prowadzić praktyki. Składający petycję twierdzi, 
że władze austriackie traktują go mniej przychylnie niż osoby innej narodowości, które 
zdobyły kwalifikacje i zarejestrowały się w innym kraju, a mają prawo do prowadzenia 
praktyki w Austrii. Zdaniem składającego petycję jest to przykład naruszenia zasady 
swobodnego przepływu się i równego traktowania na terenie UE. Domaga się on również 
wzajemnego uznawania kwalifikacji lekarzy, którzy zdobyli je w dwóch lub więcej krajach 
UE lub EOG.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 17 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

I. Uwagi Komisji dotyczące argumentów zawartych w petycji
Komisji Europejskiej znana jest sytuacja, jaka ma miejsce w Austrii, gdzie dyplom 
podstawowego wykształcenia medycznego wydawany jest dopiero po ukończeniu szkolenia 
specjalistycznego (lub szkolenia jako lekarz ogólny).

Dyrektywa 93/16/EWG jako taka nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku 
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wydawania dyplomu podstawowego wykształcenia medycznego zaraz po ukończeniu 6-
letnich podstawowych studiów medycznych. Jednakże jeśli państwo członkowskie postanowi 
wydać dyplom podstawowego wykształcenia medycznego dopiero jakiś czas po ukończeniu 
6-letnich studiów, to taka decyzja możliwa jest jedynie wtedy, gdy nie stanowi ona 
przeszkody dla swobodnego przepływu austriackich lekarzy w Unii Europejskiej.

Oznaczałoby to, że władze austriackie muszą wydać dyplom podstawowego wykształcenia 
medycznego austriackim absolwentom studiów medycznych, którzy złożą uzasadniony 
wniosek, przykładowo wskazując na chęć prowadzenia działalności medycznej w innym 
państwie członkowskim. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy chodzi o szkolenie 
specjalistyczne, czy też szkolenie w zakresie ogólnej praktyki medycznej, ani nawet czy 
chodzi o działalność medyczną, która nie jest wykonywana ani przez specjalistów 
posiadających dyplom europejski, ani przez lekarza ogólnego.

W załączniku A dyrektywy 93/16/EWG – który ma zawierać tytuły odpowiadające 
kwalifikacjom zawodowym w zakresie medycyny podstawowej w każdym z państw 
członkowskich – wymienione są dwa tytuły dla Austrii (a mianowicie kwalifikacje zawodowe 
w zakresie medycyny podstawowej ORAZ kwalifikacje zawodowe specjalisty lub lekarza 
ogólnego). Zatem władze austriackie nigdy nie wydadzą dyplomu kwalifikacji zawodowych 
w zakresie medycyny podstawowej osobie, która ukończyła jedynie podstawowe studia 
medyczne w Austrii.

Taka sytuacja rzeczywiście ma bardzo poważne konsekwencje dla austriackich absolwentów 
studiów medycznych i to z kilku powodów.

Absolwenci mogą wyrażać chęć odbycia szkolenia specjalistycznego i innym państwie 
członkowskim. W przeważającej większości państw członkowskich muszą oni być wpisani do 
rejestru lekarzy, aby mieć uprawnienia do praktykowania medycyny. Właściwe władze tych 
państw członkowskich, w których wymagany jest wpis do rejestru lekarzy, mogą odmówić 
rejestracji danej osoby, jeśli nie może ona dostarczyć dyplomu podstawowego wykształcenia 
medycznego, o którym mowa w załączniku A dyrektywy 93/16/EWG, lub mogą zezwolić 
jedynie na czasowy wpis w rejestrze, obowiązujący jedynie na ograniczonym obszarze.
Z kolei inni absolwenci mogą wyrażać zamiar wykonywania specjalistycznej działalności 
medycznej w innym państwie członkowskim, która to działalność nie jest wykonywana przez 
specjalistę w dziedzinie medycyny ani lekarza ogólnego, lecz która wciąż wymaga od danej 
osoby wpisu do rejestru lekarzy, by uzyskać uprawnienia do wykonywania tejże działalności.

W przypadku absolwentów, którzy zdobyli kwalifikacje specjalisty lub lekarza ogólnego w 
jednym państwie członkowskim, a następnie przenieśli się do drugiego państwa 
członkowskiego, nie można w tym drugim państwie członkowskim automatycznie uznać 
dyplomu podstawowego wykształcenia medycznego.

II. Wnioski

Wydaje się, że podejście zastosowane przez władze austriackie w odniesieniu do wydawania 
dyplomów podstawowego wykształcenia medycznego stanowi przeszkodę w swobodnym 
przepływie austriackich absolwentów medycyny, co oczywiście jest sprzeczne z duchem 
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dyrektywy 93/16/EWG, której głównym celem jest ułatwienie swobodnego przepływu
lekarzy w obrębie UE.

W dniu 3 października 2006 r. Komisja zwróciła się do władz austriackich z prośbą 
o rozwiązanie tego problemu poprzez dostosowanie obowiązujących przepisów.

Komisja zwróciła się również do władz austriackich, aby, dopóki problem nie zostanie 
rozwiązany, uznawały kwalifikacje zawodowe specjalistów w dziedzinie medycyny lub 
lekarzy ogólnych uzyskane przez austriackich absolwentów medycyny w innych państwach 
członkowskich, ponieważ każde inne podejście będzie sprzeczne z duchem dyrektywy 
93/16/EWG.

Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszych postępach w tej sprawie.


