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Dotyczy: Petycji 0611/2008, którą złożył Paul Vergeiner (Austria), w sprawie problemów 
dotykających austriackich lekarzy ubiegających się o specjalistyczne szkolenie 
medyczne w innym państwie członkowskim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że w Austrii dyplomy za odbycie podstawowego szkolenia 
medycznego przyznawane są na zakończenie specjalistycznego szkolenia lub szkolenia dla 
lekarzy ogólnych. Austriackie władze nie przyznają tytułów medycznych osobom, które 
ukończyły jedynie podstawowe szkolenie medyczne w Austrii. Oznacza to, że studenci 
medycyny chcący uzyskać dyplom specjalisty w innym państwie członkowskim lub którzy są 
zobowiązani zarejestrować się jako lekarze, mogą zostać odrzuceni, jeśli nie będą w stanie 
okazać kwalifikacji medycznych, o których mowa w dyrektywie 93/16/EWG mającej na celu 
ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, 
świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Składający 
petycję, który odbył szkolenie na lekarza sportowego w Holandii, twierdzi, iż możliwości 
pracy w tej dziedzinie zarówno w Austrii, jak i innych państwach członkowskich, są 
poważnie ograniczone. W związku z powyższym zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie, do jakiego stopnia austriackie procedury są zgodne z duchem dyrektywy 
93/16/EWG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.
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I. Petycja

Po zdobyciu podstawowych kwalifikacji medycznych w Austrii składający petycję rozpoczął 
szkolenie specjalistyczne z zakresu medycyny sportowej w Holandii. Obecnie pragnie on 
powrócić do Austrii, aby tam zamieszkać. Składający petycję stwierdza, iż austriacka izba 
lekarska powiadomiła go, iż nie ma on prawa do przeniesienia się. Odnosi się on też do innej 
petycji nr 230/2006.

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywa 2005/36/WE1 ustanawia system automatycznego uznawania specjalizacji 
medycznych, o ile wymienia się je w załączniku V pkt 5.1.3. do tejże dyrektywy. 
Automatyczne uznawanie oznacza, że danego specjalisty nie można objąć środkami 
wyrównawczymi, takimi jak test umiejętności czy staż adaptacyjny.

W przypadku gdy dana specjalizacja (taka jak medycyna sportowa) nie jest wymieniona we 
wspomnianym wyżej załączniku, stosuje się ogólny system uznawania. Oczywiście konieczne 
jest, by ten sam zawód funkcjonował w państwie członkowskim, w którym profesjonalista 
pragnie prowadzić działalność z zakresu danej specjalizacji. To w gestii poszczególnych 
państw członkowskich leży definiowanie i porządkowanie różnych specjalizacji medycznych. 
A zatem konkretna specjalizacja medyczna niekoniecznie będzie istnieć we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Petycja nr 230/2006, do której odwołuje się składający petycję, dotyczyła innego problemu, 
a mianowicie austriackiego podejścia do nadawania podstawowego stopnia medycznego 
(poprzez powiązanie go z austriackimi kwalifikacjami specjalistycznymi bądź kwalifikacjami 
lekarza ogólnego), które ogranicza swobodę przemieszczania się austriackich absolwentów 
medycyny. Stoi to naturalnie w sprzeczności z duchem dyrektywy 93/16/EWG2, której 
pierwszorzędnym celem jest ułatwianie swobodnego przepływu lekarzy w UE. Jak 
wspomniano w odpowiedzi na tę petycję, Komisja skontaktowała się z władzami austriackimi 
i zażądała od nich rozwiązania sprawy. Komisja zwróciła się też do władz austriackich, by do 
czasu uregulowania przedmiotowej kwestii uznawały kwalifikacje zawodowe lekarzy 
specjalistów i lekarzy ogólnych zdobyte przez austriackich absolwentów medycyny w innym 
państwie członkowskim, ponieważ odmienne podejście byłoby sprzeczne z duchem 
dyrektywy 93/16/EWG, a tym samym dyrektywy 2005/36/WE. 

W tym przypadku omawiana kwestia ma inny charakter. Ponieważ specjalizacja z zakresu 
medycyny sportowej nie funkcjonuje w Austrii, władze austriackie nie mogą uznać

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 

Dziennik Urzędowy L 255 z 30.9.2005, s. 22.

2 Dyrektywa Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu 
lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji, Dz.U. L 165 z 7.7.1993, s. 1-24. Dyrektywa 93/16/EWG została skonsolidowana 
z innymi dyrektywami w dyrektywie 2005/36/WE.
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holenderskich kwalifikacji specjalistycznych składającego petycję.

III. Wniosek

Ponieważ odnośna specjalizacja z zakresu medycyny sportowej nie funkcjonuje w Austrii, 
wydaje się, że władze austriackie nie naruszyły prawa UE, nie uznając holenderskich 
kwalifikacji specjalistycznych tego typu.


