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Przedmiot: Petycja 1896/2012, którą złożyła Calin Carmen Elena (Rumunia) w sprawie 
uznawania dyplomów w UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która jest obywatelką Rumunii zamieszkałą w Zjednoczonym Królestwie 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wskazuje na niedoskonałości brytyjskiego systemu 
uznawania specjalistycznych szkoleń odbytych w innych państwach UE, głównie w zakresie 
rehabilitacji, ale nie tylko. Składająca petycję odnosi wrażenie, że nie jest traktowana jak 
obywatelka UE, gdyż zalecono jej ponowne odbycie szkolenia w zakresie rehabilitacji. 
Wskazuje ona trzy konkretne kwestie sugerujące, że Zjednoczone Królestwo może naruszać 
odpowiednie przepisy prawa UE, a także zwraca się do PE o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Składająca petycję jest obywatelką Rumunii, która posiada uzyskane w Rumunii kwalifikacje 
jako specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Napotkała ona jednak trudności 
związane z uznaniem tej specjalizacji w Zjednoczonym Królestwie.
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Zdaniem składającej petycję w pkt 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych1 (zwanej dalej „dyrektywą”) pod kategorią medycyny 
specjalistycznej „Fizjoterapia i rehabilitacja medyczna / Minimalny czas szkolenia: 3 lata” 
powinna znaleźć się krajowa nazwa szkolenia w Zjednoczonym Królestwie. Umożliwiłoby to 
składającej petycję skorzystanie z automatycznego uznania tej specjalizacji medycznej w 
Zjednoczonym Królestwie.

Składająca petycję miała również problemy związane z zastosowanym wobec niej środkiem 
wyrównawczym, który jest wymagany w celu uznania kwalifikacji w Zjednoczonym 
Królestwie.

Dyrektywa 2005/36/WE stanowi unijne ramy prawne dla wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych. Dyrektywa ta ma zastosowanie do wszystkich obywateli państw 
członkowskich, którzy chcą uzyskać dostęp do regulowanego zawodu lub wykonywać go 
w innym państwie członkowskim.
Zgodnie z systemem uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie ujednoliconych 
wymogów w zakresie wykształcenia określonych w tytule III rozdział III dyrektywy 
specjalizacje medyczne podlegają specjalnej procedurze. Przyczyną takiej sytuacji są 
istniejące między państwami członkowskimi znaczące różnice w liczbie regulowanych 
specjalizacji medycznych. Zatem chociaż zakres dyrektywy obejmuje ujednolicenie 
minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia dotyczących 54 specjalizacji medycznych 
(pkt 5.1.3. załącznika V do dyrektywy), nie wszystkie państwa członkowskie regulują te 
specjalizacje w swoich krajowych systemach opieki zdrowotnej.
Zgodnie z art. 21 ust. 7 dyrektywy państwa członkowskie mogą zawiadomić Komisję 
o obowiązujących w nich specjalizacjach medycznych. Specjalizacje te są następnie 
zamieszczane w wykazie w pkt 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE i objęte 
systemem automatycznego uznawania określonym w tej dyrektywie w zakresie, w jakim dana 
specjalizacja wymieniona jest w załączniku V do dyrektywy zarówno w przypadku 
rodzimego, jak i przyjmującego państwa członkowskiego.

W rzeczywistości zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mogą nie zawiadamiać 
Komisji o określonych specjalizacjach medycznych, nawet jeśli są one regulowane w tych 
państwach. Pod tym względem specjalizacje medyczne różnią się od innych zawodów, 
o których mowa w tytule III rozdział III dyrektywy. 

Z powyższego jasno wynika, że Komisja nie posiada kompetencji ani w zakresie dodawania 
krajowych nazw szkoleń w zakresie medycyny specjalistycznej do pkt 5.1.3. załącznika V do 
dyrektywy bez uzyskania zawiadomienia od zainteresowanego państwa członkowskiego, ani 
w zakresie publikowania stosownego komunikatu w tej sprawie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej zgodnie z art. 21 ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE.

Dlatego też w odniesieniu do każdej kategorii specjalizacji medycznych wymienionych 
w pkt 5.1.3. załącznika V do dyrektywy państwa członkowskie są uprawnione do 
podejmowania decyzji o tym, czy wyrażają chęć uczestniczenia w systemie automatycznego 

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

Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
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uznawania tych kwalifikacji. We wszystkich pozostałych przypadkach, kiedy to dana 
specjalizacja medyczna jest regulowana w przyjmującym państwie członkowskim, lecz 
państwo to nie zawiadomiło Komisji o odpowiadającej krajowej nazwie, kwalifikacje 
w zakresie tej specjalizacji uzyskane w innym państwie członkowskim mogą zostać uznane 
w przyjmującym państwie członkowskim w ramach tzw. ogólnego sytemu (tytuł III rozdział I 
dyrektywy).

Ogólny system przewiduje, że właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może 
porównać wykształcenie danego specjalisty z wymogami w zakresie wykształcenia 
obowiązującymi w tym państwie. W przypadku gdy w dwóch państwach członkowskich 
występują istotne różnice między podstawowymi wymogami w zakresie wykształcenia, 
przyjmujące państwo członkowskie może przed uznaniem kwalifikacji zastosować względem 
specjalisty, który uzyskał wykształcenie w innym państwie, środki wyrównawcze.

Wydaje się, że w omawianej sprawie właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie rozpatrzył 
wniosek składającej petycję w oparciu o ogólny system uznawania i zastosował wymóg 
dotyczący środków wyrównawczych. Wymóg ten jest zgodny z dyrektywą.

Podczas gdy składająca petycję kwestionuje decyzję organów brytyjskich, w dyrektywie 
wyraźnie zezwala się państwom członkowskim na stosowanie wymogu dotyczącego środków 
wyrównawczych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy jakikolwiek staż adaptacyjny, który 
składająca petycję musi odbyć jako warunek uznania jej kwalifikacji, może odbywać się pod 
nadzorem i może być uzupełniony dalszym kształceniem. Taki okres nadzorowanej praktyki 
podlega ocenie.

Ponadto art. 51 ust. 3 dyrektywy stanowi, że od decyzji właściwego organu przysługuje 
odwołanie zgodnie z prawem krajowym. Z informacji dostępnych Komisji wynika, że 
właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie dostarczył składającej petycję szczegółowe 
informacje na temat możliwości odwołania się zgodnie z prawem krajowym.

Wnioski

Komisja uznała, że Zjednoczone Królestwo, które nie zawiadomiło Komisji o obowiązującej 
w tym państwie specjalizacji medycznej w dziedzinie „rehabilitacji medycznej”, nie naruszyło 
w ten sposób przepisów dyrektywy 2005/36/WE. Komisja nie zamierza zatem podejmować 
dalszych działań w tym zakresie.

Ponadto właściwy organ brytyjski prawidłowo zastosował tzw. ogólny system uznawania 
kwalifikacji składającej petycję we wspomnianej specjalizacji medycznej.

Właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie poinformował również składającą petycję 
o możliwościach odwołania się od jego decyzji zgodnie z prawem brytyjskim, który to 
wymóg przewidziano w art. 51 ust. 3 dyrektywy.


