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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0372/2011, którą złożyła S.M. (Niemcy), w sprawie różnic między 
Francją a Niemcami w odniesieniu do uznawania specjalistycznych 
kwalifikacji lekarskich

1. Streszczenie petycji

Wykształcona w Niemczech lekarka posiadająca specjalizację nie uzyskała uznania swoich 
kwalifikacji we Francji, choć przedłożyła zaświadczenie, że jej wyszkolenie w charakterze 
anestezjologa jest zgodne z dyrektywą 93/16/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Składająca petycję jest niemiecką lekarką pracującą od wielu lat w różnych francuskich 
szpitalach. 

Przedmiotowa petycja dotyczy dwóch kwestii:
– opóźnionego o dwa i pół roku uznania specjalizacji anestezjologicznej składającej petycję 

przez francuską izbę lekarską;
– nieuwzględnienia przez francuskie władze w poprzednich latach zdobytego przez 

składającą petycję doświadczenia zawodowego i odbytego stażu pracy w Niemczech 
podczas określania warunków pracy (np. wynagrodzenia, stopnia). 
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– W sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych:

Komisja otrzymała już wcześniej skargę od składającej petycję. Z dokumentów 
udostępnionych Komisji przez składającą petycję można wywnioskować, że specjalistyczne 
kwalifikacje z zakresu anestezjologii uzyskała ona w Niemczech dnia 5 lutego 2003 r. 
Według dokumentów dostarczonych przez składającą petycję właściwy niemiecki organ 
stwierdził dnia 9 maja 2005 r., że jej kwalifikacje spełniają minimalne wymogi dyrektywy 
93/16/EWG1

Wszystko wskazuje na to, że decyzja w sprawie uznania kwalifikacji specjalistycznych 
składającej petycję została podjęta we Francji dnia 14 września 2005 r.

W dyrektywie 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych2 przewidziano 
termin dla procesu uznawania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 51 ust. 2 dyrektywy 
procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego 
powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym 
państwie członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech 
miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów.

Ponieważ informacje dostarczone przez składającą petycję nie zawierają szczegółów na temat 
terminu złożenia kompletnego wniosku, służby Komisji planują skontaktować się 
ze składającą petycję, aby otrzymać te dane.

– W sprawie uznawania doświadczenia zawodowego i stażu pracy na potrzeby określenia 
warunków zatrudnienia:

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej3Komisja uważa, że 
doświadczenie zawodowe i staż pracy pracowników migrujących, które zostały uzyskane 
w innym państwie członkowskim, powinny być uwzględniane przez przyjmujące państwo 
członkowskie w celu zapewnienia dostępu do stanowisk i ustalenia warunków pracy 
(np. wynagrodzenia, stopnia) w taki sam sposób, jaki obowiązuje w przypadku doświadczenia 
uzyskanego w systemie krajowym danego państwa członkowskiego. 

W latach 2005–2008 służby Komisji kontaktowały się bezpośrednio ze składającą petycję 
w tej sprawie. Jej sprawa została rozpatrzona w ramach postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Francji dotyczącego kwestii 
uwzględniania doświadczenia zawodowego i stażu pracy w przypadku dostępu do stanowisk 
i określania warunków pracy (np. wynagrodzenia, stopnia) w sektorze publicznym. 

                                               
1 Dyrektywa Rady 93/16/EWG 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.
2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
3 Sprawa C-419/92, Scholz, Zb. Orz. [1994], s. I-00505; sprawa C-15/96, Schöning, Zb. Orz. [1998], s. I-00047; 
sprawa C-187/96, Komisja przeciwko Grecji [1998], s. I-01095; sprawa C-195/98 Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, Zb. Orz. [2000], s. I-10497; sprawa C-224/01, Köbler, Zb. Orz. [2003], s. I-10239; sprawa 
C-205/04, Komisja przeciwko Hiszpanii, Zb. Orz. [2006], s. I-00031; sprawa C-278/03 Komisja przeciwko 
Włochom, Zb. Orz. [2005], s. I-03747; sprawa C-371/04 Komisja przeciwko Włochom, Zb. Orz. [2006], 
s. I-10257.



CM\1015815PL.doc 3/4 PE475.884v02-00

PL

W 2008 r. służby Komisji poinformowały składającą petycję, że władze francuskie 
dostosowały właściwe przepisy do prawa UE. Służby Komisji nie uzyskały żadnych 
informacji o tym, że sprawa składającej petycję nie została rozwiązana zgodnie z prawem UE. 

Jako że informacje zawarte w petycji nie zawierają szczegółów na temat poprzednich 
problemów z tą sprawą, służby Komisji skontaktują się ze składającą petycję, aby ustalić, czy 
nadal napotyka trudności w związku z tą sprawą.

Po otrzymaniu dalszych informacji od składającej petycję służby Komisji poinformują 
Parlament Europejski o swoim stanowisku i ewentualnych działaniach następczych.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Służby Komisji wymieniły ze składającą petycję kilka pism. Na podstawie otrzymanych 
informacji Komisja zajmuje następujące stanowisko:

– W sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Z otrzymanych informacji wynika, że składająca petycję skarży się na fakt, że decyzja o 
uznaniu jej specjalistycznych kwalifikacji medycznych w dziedzinie anestezjologii, podjęta 
we Francji w dniu 14 września 2005 r., nie zawiera daty uzyskania tychże kwalifikacji.
Dyrektywa 2005/36 nie zobowiązuje jednak państw członkowskich do wymienienia w decyzji 
o uznaniu kwalifikacji daty uzyskania danej kwalifikacji.
Na mocy art. 51 dyrektywy 2005/36/WE właściwy organ musi wydać należycie uzasadnioną 
decyzję nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę 
kompletu dokumentów. Termin ten może jednak zostać przedłużony o miesiąc.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 od braku decyzji właściwego organu w przepisanym terminie 
przysługuje odwołanie zgodnie z prawem krajowym.
Podsumowując, służby Komisji uważają, że decyzja francuskiej izby lekarskiej nie narusza 
postanowień dyrektywy 2005/36 w zakresie minimalnej zawartości decyzji. Do składającej 
petycję należy decyzja, czy domagać się odszkodowania przed sądem krajowym za 
ewentualne opóźnienie w rozpatrywaniu wniosku o uznanie kwalifikacji.

– W sprawie uznawania doświadczenia zawodowego i stażu pracy na potrzeby określenia 
warunków zatrudnienia

Służby Komisji zapytały składającą petycję, w jaki sposób jej doświadczenie zawodowe 
uzyskane w innych państwach członkowskich nie zostało uwzględnione; składająca petycję 
została poproszona o dostarczenie informacji o kontaktach w tej sprawie z francuskimi 
władzami, w tym decyzji administracyjnych lub sądowych, co pozwoliłoby służbom Komisji 
na szczegółowe rozpatrzenie jej sprawy.
Składająca petycję twierdzi, że od zmiany właściwych przepisów francuskich nadal nie 
otrzymuje wynagrodzenia, do którego lekarze z podobnym doświadczeniem zawodowym są 
we Francji uprawnieni. Nie dostarczyła jednak kopii swojej korespondencji z władzami 
francuskimi ani decyzji administracyjnych lub sądowych. Poinformowała także służby 
Komisji, że od zmiany właściwych francuskich przepisów jest zatrudniona tylko jako 
pracownik zastępczy („remplaçant”), ale nie zaoferowano jej stanowiska o adekwatnym 
wynagrodzeniu.
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Podsumowanie

Francuskie przepisy dotyczące uznawania doświadczenia zawodowego uzyskanego w innych 
państwach członkowskich podczas ustalania warunków pracy w sektorze publicznym (także 
dla lekarzy szpitalnych, jak składająca petycję) zostały dostosowane do przepisów UE w 
ramach wszczętego przeciwko Francji postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego. Służby Komisji nie znalazły wystarczających dowodów na 
praktykę administracyjną, mającą charakter trwały i powszechny, sprzeczną z prawem UE, 
nie mogły więc wykryć potencjalnego naruszenia prawa UE o swobodnym przepływie 
pracowników, które można by zarzucić władzom francuskim. Składająca petycję otrzymała 
stosowne informacje.


