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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1896/2012, ktorú predkladá Calin Carmen Elena, rumunská štátna 
občianka, o uznávaní diplomov v EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, rumunská štátna príslušníčka žijúca v Spojenom kráľovstve, 
poukazuje na nedostatky britského systému v oblasti uznávania odbornej prípravy v iných 
krajinách EÚ, najmä, nie však výlučne, v oblasti rehabilitačnej starostlivosti. Má pocit, že sa 
s ňou nezaobchádza ako s občiankou EÚ, keďže jej bolo odporučené, aby začala svoju 
odbornú prípravu v oblasti rehabilitácie odznova. Uvádza tri konkrétne otázky, v ktorých 
naznačuje, že Spojené kráľovstvo pravdepodobne porušuje príslušné nariadenia EÚ, a žiada 
EP, aby záležitosť preskúmal.  

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. decembra 2013)

Predkladateľka petície je rumunská štátna občianka, ktorá získala kvalifikáciu ako odborník 
s lekárskou špecializáciou v oblasti rehabilitačnej starostlivosti v Rumunsku. Pri uznávaní 
tejto špecializácie v Spojenom kráľovstve sa stretla s ťažkosťami. 
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Predkladateľka petície zastáva názor, že v bode 5.1.31 prílohy V k smernici 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „smernica“) by sa mal vnútroštátny titul, ktorý 
udeľuje Spojené kráľovstvo, uvádzať v kategórii lekárskej špecializácie „Fyzioterapia 
(minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky)“. To by predkladateľke petície umožnilo využiť 
automatické uznanie tejto lekárskej špecializácie v Spojenom kráľovstve. 

Predkladateľka petície mala tiež problémy splniť kompenzačné opatrenie, ktoré Spojené 
kráľovstvo vyžaduje ako podmienku uznania kvalifikácie.

Smernicou 2005/36/ES sa ustanovuje európsky právny rámec pre vzájomné uznávanie 
odborných kvalifikácií. Smernica sa uplatňuje na všetkých štátnych príslušníkov členského 
štátu, ktorý chce v inom členskom štáte získať prístup k regulovanému povolaniu alebo ho 
chce vykonávať.
V rámci systému uznávania odborných kvalifikácií založenom na harmonizovaných 
požiadavkách na odbornú prípravu stanovených v hlave III kapitole III smernice sa lekárske 
špecializácie riadia osobitným režimom. Tento režim je dôsledkom skutočnosti, že medzi 
členskými štátmi existujú značné rozdiely v počte regulovaných lekárskych špecializácií. 
Hoci sa teda v smernici upravuje harmonizácia minimálnych požiadaviek pre 54 lekárskych 
špecializácií (bod 5.1.3 prílohy V k smernici), nie všetky členské štáty tieto lekárske 
špecializácie regulujú vo svojich vnútroštátnych systémoch zdravotnej starostlivosti.
Podľa článku 21 ods. 7 smernice môžu členské štáty informovať Komisiu o tituloch v oblasti 
lekárskych špecializácií, ktoré udeľujú. Tieto tituly sa potom uvedú v bode 5.1.3 prílohy V 
k smernici 2005/36/ES a vzťahuje sa na ne režim automatického uznávania ustanovený 
v smernici, pokiaľ sa daná špecializácia v prílohe V k smernici uvádza pre domovský aj 
hostiteľský členský štát.

Podľa smernice však členské štáty nemusia určité lekárske špecializácie Komisii oznamovať, 
a to ani v prípade, že tieto špecializácie sú na ich území regulované. V tejto súvislosti sa 
lekárske špecializácie líšia od iných povolaní zahrnutých v hlave III kapitole III smernice. 

Preto je zrejmé, že právomoc Komisie nezahŕňa pridávanie vnútroštátneho titulu za odbornú 
prípravu na lekársku špecializáciu do bodu 5.1.3 prílohy V k smernici bez oznámenia daného 
členského štátu, ani uverejňovanie príslušných správ v tejto súvislosti v Úradnom vestníku 
Európskej únie podľa článku 21 ods. 7 smernice 2005/36/ES.

Členské štáty sú preto pre každú kategóriu lekárskych špecializácií uvedenú v bode 5.1.3 
prílohy V k smernici oprávnené rozhodnúť sa, či sa chcú zapojiť do systému automatického 
uznávania týchto kvalifikácií alebo nie. Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je daná 
lekárska špecializácia regulovaná hostiteľským členským štátom, ale tento členský štát 
zodpovedajúci vnútroštátny titul neoznámil Komisii, môžu odborníci, ktorí získali 
kvalifikáciu v inom členskom štáte, získať uznanie svojej špecializácie v hostiteľskom 
členskom štáte v rámci takzvaného všeobecného systému (hlava III kapitola I smernice). 

                                               
1 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.
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V rámci tohto všeobecného systému môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu 
porovnať odbornú prípravu príslušného odborníka so svojimi vnútroštátnymi požiadavkami 
na odbornú prípravu. V prípade podstatných rozdielov v základnej odbornej príprave v dvoch 
členských štátoch môže hostiteľský členský štát pred uznaním kvalifikácie odborníka, ktorý 
špecializáciu získal v zahraničí, uložiť kompenzačné opatrenia. 

V predmetnom prípade sa zdá, že príslušný orgán Spojeného kráľovstva preskúmal 
predkladateľkinu žiadosť v rámci všeobecného systému a uložil kompenzačné opatrenia. Táto 
požiadavka je v súlade so smernicou.

Hoci predkladateľka petície s rozhodnutím Spojeného kráľovstva nesúhlasí, v rámci smernice 
je jednoznačne možné, aby hostiteľský štát požadoval takéto kompenzačné opatrenie. Podľa 
článku 3 ods. 1 písm. g) smernice sa môže akékoľvek adaptačné obdobie, ktorého splnenie sa 
od predkladateľky petície požaduje, vykonávať pod dohľadom a môže byť tiež doplnené 
ďalšou odbornou prípravou. Obdobie praxe pod dohľadom podlieha hodnoteniu. 

Okrem toho je rozhodnutie príslušného orgánu podľa článku 51 ods. 3 smernice predmetom 
práva na odvolanie podľa vnútroštátneho práva. Podľa informácií, ktoré má Komisia 
k dispozícii, sa zdá, že príslušný orgán Spojeného kráľovstva poskytol predkladateľke petície 
podrobné informácie o možnom práve na odvolanie podľa svojho vnútroštátneho práva.

Závery

Komisia dospela k záveru, že Spojené kráľovstvo tým, že Komisii neoznámilo svoju lekársku 
špecializáciu v oblasti „rehabilitačnej starostlivosti“, neporušilo smernicu 2005/36/ES. 
Komisia preto v tejto súvislosti nemá v úmysle podniknúť ďalšie kroky.

Príslušný orgán Spojeného kráľovstva navyše správne uplatnil takzvaný všeobecný systém na 
uznanie lekárskej špecializácie predkladateľky petície.

Príslušný orgán Spojeného kráľovstva predkladateľke petície takisto poskytol možnosť 
odvolať sa proti jeho rozhodnutiu podľa vnútroštátneho práva, ako sa požaduje v článku 51 
ods. 3 smernice.


