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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0372/2011, ktorú predkladá S. M., nemecká štátna občianka, 
o rozdieloch medzi Nemeckom a Francúzskom, pokiaľ ide o uznávanie 
kvalifikácie špecializovaného lekára

1. Zhrnutie obsahu petície

Nemeckej lekárke so špecializovanou lekárskou prípravou neuznali vo Francúzsku 
kvalifikáciu, aj keď predložila osvedčenie, že jej odborná príprava v oblasti anestéziológie je 
v súlade so smernicou 93/16/ES.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. júla 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 26. októbra 2011)

Predkladateľka petície je nemecká lekárka, ktorá už viac rokov pracuje vo viacerých 
francúzskych nemocniciach. 

Petícia sa týka týchto dvoch otázok:
– skutočnosti, že francúzska lekárska komora uznala kvalifikáciu predkladateľky petície ako 

špecializovanej lekárky (anestéziologičky) veľmi neskoro, a to až o dva a pol roka;
– skutočnosti, že francúzske orgány pri určení jej pracovných podmienok (napr. mzda, 

trieda) nebrali v predchádzajúcich rokoch do úvahy jej odbornú prax a odpracované roky, 
ktoré získala ako lekárka v Nemecku. 
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– O uznávaní odborných kvalifikácií:

Komisii už skôr doručili sťažnosť predkladateľky petície. Na základe dokumentov, ktoré 
predkladateľka petície dala Komisii k dispozícii, možno konštatovať, že 5. februára 2003 
získala v Nemecku kvalifikáciu špecializovanej lekárky v oblasti anestéziológie. 
V dokumentoch, ktoré predkladateľka predložila, sa uvádza, že 9. mája 2005 príslušný 
nemecký orgán potvrdil, že špecializovaná kvalifikácia predkladateľky petície spĺňa 
minimálne požiadavky smernice 93/16/EHS1. 

Je zrejmé, že 14. septembra 2005 sa vo Francúzsku prijalo rozhodnutie o uznaní kvalifikácie 
predkladateľky petície ako špecializovanej lekárky.

V smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií2 sa stanovujú lehoty týkajúce sa 
postupu uznávania. V ustanoveniach článku 51 ods. 2 smernice sa stanovuje, že postup 
preskúmania žiadosti o povolenie vykonávať regulované povolanie sa musí skončiť čo 
najrýchlejšie a jeho výsledkom musí byt' náležite odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu 
v hostiteľskom členskom štáte o každom prípade do troch mesiacov odo dňa predloženia 
úplného žiadateľovho spisu.

Keďže v informáciách, ktoré poskytla predkladateľka petície, sa neuvádza bližšie deň 
predloženia úplnej žiadosti, útvary Komisie ju chcú požiadať o tento dôkaz.

– O uznávaní odbornej praxe a odpracovaných rokov na určenie pracovných
podmienok:

Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie3 sa Komisia domnieva, že na účely 
prístupu k pracovným miestam a na určenie pracovných podmienok (napr. mzda, trieda) 
musia orgány hostiteľského členského štátu vziať do úvahy predchádzajúce obdobie 
porovnateľného zamestnania migrujúcich pracovníkov získaného v inom členskom štáte 
rovnako ako obdobie odpracované v systéme hostiteľského členského štátu. 

V súvislosti s touto otázkou boli útvary Komisie v období rokov 2005 – 2008 v priamom 
spojení s predkladateľkou petície. Jej prípad sa riešil v rámci konania vo veci porušenia 
predpisov proti Francúzsku, a to v súvislosti s otázkou zohľadnenia odbornej praxe 
a odpracovaných rokov na účely prístupu k pracovným miestam a na určenie pracovných 
podmienok (napr. mzda, trieda) vo verejnom sektore. 

V roku 2008 útvary Komisie oznámili predkladateľke petície, že francúzske orgány uviedli 
platné predpisy do súladu s právnymi predpismi EÚ. Útvary Komisie nemali informácie 
o tom, že prípad predkladateľky petície sa neriešil v súlade s právnymi predpismi EÚ. 

                                               
1

Smernica Rady 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, 
osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1.
2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, 
Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
3

Vec C-419/92, Scholz, Zb. 1994, s. I-00505; vec C-15/96, Schöning, Zb. 1998, s. I-00047; vec C-187/96, 
Komisia/Grécko, Zb. 1998, s. I-01095; vec C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Zb. 2000, s. I-
10497; vec C-224/01, Köbler, Zb. 2003, s. I-10239; vec C-205/04, Komisia/Španielsko, Zb. 2006, s. I-00031; vec 
C-278/03, Komisia/Taliansko, Zb. 2005, s. I-03747; vec C-371/04, Komisia/Taliansko, Zb. 2006, s. I-10257.
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Keďže z informácií uvedených v petícii nie sú zrejmé podrobnosti o predchádzajúcich 
problémoch týkajúcich sa tejto veci, útvary Komisie sa obrátia na predkladateľku petície 
s cieľom zistiť, či jej problémy v tejto súvislosti stále pretrvávajú.

Keď útvary Komisie získajú viac informácií od predkladateľky petície, budú o jej situácii 
a prípadných nadväzných opatrenia informovať Európsky parlament.

4. Odpoveď Komisie (revidovaná) (doručená 19. decembra 2013)

Útvary Komisie si s predkladateľkou petície vymenili niekoľko listov. Na základe získaných 
informácií Komisia zastáva toto stanovisko:

– O uznávaní odborných kvalifikácií

Zdá sa, že predkladateľka petície sa sťažuje na skutočnosť, že v rozhodnutí o uznaní jej 
kvalifikácie ako špecializovanej lekárky v oblasti anestéziológie, ktoré bolo vydané 14. 
septembra 2005 vo Francúzsku, sa neuvádza deň získania kvalifikácie.
V smernici 2005/36/ES sa však členským štátom nestanovuje povinnosť uvádzať 
v rozhodnutiach o uznávaní kvalifikácií deň získania kvalifikácie.
V ustanoveniach článku 51 smernice 2005/36/ES sa stanovuje, že príslušný orgán vydá 
náležite odôvodnené rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa predloženia úplného 
žiadateľovho spisu. Táto lehota sa však môže predĺžiť o jeden mesiac.
V ustanoveniach článku 51 ods. 3 sa stanovuje, že neprijatie rozhodnutia v lehote je 
predmetom práva na odvolanie podľa vnútroštátneho práva.
Útvary Komisie sa domnievajú, že rozhodnutie francúzskej lekárskej komory nie je v rozpore 
s ustanoveniami smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o minimálny obsah jej rozhodnutia. 
Predkladateľka petície sa musí rozhodnúť, či si na vnútroštátnom súde uplatní nárok na 
náhradu škody za prípadné omeškanie súvisiace so spracovaním svojej žiadosti o uznanie.

– O uznávaní odbornej praxe a odpracovaných rokov na určenie pracovných podmienok

Útvary Komisie požiadali predkladateľku petície o informácie týkajúce sa otázky, akým 
spôsobom sa nevzali do úvahy jej odpracované roky získané v iných členských štátoch; 
vyzvali ju, aby poslala informácie o svojej súčinnosti s francúzskymi orgánmi v tejto veci 
vrátane správnych a/alebo súdnych rozhodnutí, aby útvary Komisie mohli dôkladne posúdiť 
jej prípad.
Predkladateľka petície tvrdí, že od reformy platných francúzskych ustanovení doposiaľ 
nedostala mzdu, na ktorú majú nárok lekári s porovnateľným odpracovaným obdobím 
získaným vo Francúzsku. Nepredložila však kópie svojej korešpondencie s francúzskymi 
orgánmi a/alebo správnych alebo súdnych rozhodnutí. Útvarom Komisie oznámila, že od 
reformy platných francúzskych ustanovení pracovala len ako zastupujúca lekárka 
(remplacant), neponúkli jej však pracovné miesto s primeraným platovým rozmedzím.
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Záver

V rámci konania vo veci porušenia predpisov proti Francúzsku sa francúzske ustanovenia 
týkajúce sa zohľadnenia odpracovaných rokov získaných v iných členských štátoch na účely 
určenia pracovných podmienok vo verejnom sektore (takisto pre praticiens hospitaliers –
lekárov, ako je predkladateľka petície) uviedli do súladu s právnymi predpismi EÚ. Keďže 
útvary Komisie nemajú dostatok dôkazov o tom, že ustálená a všeobecná správna prax je 
v rozpore s právnymi predpismi EÚ, nemôžu určiť prípadné porušenie právnych predpisov 
EÚ o voľnom pohybe pracovníkov, na ktoré by bolo možné upozorniť francúzske orgány. 
Tieto skutočnosti sa oznámili predkladateľke petície.


