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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0715/2012, którą złożył Lázló Göbölös (Węgry), w sprawie 
wpisania specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii do załącznika 5.1.2 do 
dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia problemy związane z uznaniem w Wielkiej Brytanii jego 
kwalifikacji kardiochirurga. Wydaje się, że istnieją rozbieżności w nazewnictwie, które 
można by usunąć poprzez wpisanie tej specjalizacji do załącznika do przedmiotowej 
dyrektywy. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań 
w celu wprowadzenia takiej zmiany.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Zdaniem składającego petycję w punkcie 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1 powinny zostać wyszczególnione specjalizacje 
medyczne z dziedziny „kardiochirurgii”. Składający petycję podkreśla, że kardiochirurgia nie 
figuruje obecnie na liście w załączniku V do dyrektywy jako odrębna kategoria specjalizacji 
medycznych. Niektóre państwa członkowskie zaklasyfikowały uzyskane w nich kwalifikacje 
zawodowe w dziedzinie kardiochirurgii jako „chirurgię klatki piersiowej”. W przypadku 

                                               
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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składającego petycję rozwiązanie to nie jest pomocne, ponieważ napotkał on trudności 
podczas procesu uznawania jego specjalizacji w innym państwie członkowskim.

W ramach systemu wzajemnej uznawalności kwalifikacji zawodowych, ustanowionego na 
mocy dyrektywy 2005/36/WE, w przypadku specjalizacji medycznych stosuje się szczególne 
zasady uwzględniające znaczne różnice występujące między państwami członkowskimi w 
kwestii liczby regulowanych specjalizacji medycznych. Obecnie przepisy rzeczonej 
dyrektywy obejmują odpowiednio ujednolicenie minimalnych wymagań w zakresie 
kwalifikacji w odniesieniu do 54 specjalizacji medycznych. Kardiochirurgia nie została 
jednakże wyszczególniona jako jedna z tych specjalizacji.

Na mocy art. 26 dyrektywy 2005/36/WE Komisja może dodać do listy w punkcie 5.1.3. 
załącznika V do rzeczonej dyrektywy nowe specjalizacje medyczne wspólne dla co najmniej 
dwóch piątych ogólnej liczby państw członkowskich. W celu rozszerzenia listy specjalizacji 
Komisja musi przeprowadzić procedurę komitetową, o której mowa w art. 58 ust. 3 
przedmiotowej dyrektywy.

W październiku 2012 r. Węgry poruszyły kwestię włączenia kardiochirurgii jako nowej 
kategorii do punktu 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE. Komisja rozpatruje 
obecnie opisany powyżej wniosek, lecz wyda w tej sprawie decyzję nie wcześniej niż w 
drugiej połowie 2013 r.

W grudniu 2011 r. Komisja przedstawiła propozycję aktualizacji przepisów dyrektywy 
2005/36/WE. Wniosek jest obecnie przedmiotem debaty w Radzie Europejskiej i w 
Parlamencie Europejskim.

Proponowana aktualizacja oznaczałaby ułatwienie procedury włączania nowych specjalizacji 
medycznych do załącznika V do przedmiotowej dyrektywy poprzez obniżenie progu 
wymaganej liczby państw członkowskich z dwóch piątych do jednej trzeciej. Niemniej jednak 
nie osiągnięto jeszcze porozumienia w sprawie rzeczonego wniosku i zmian.

Do momentu wprowadzenia zmian kwalifikacje lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie 
kardiochirurgii mogą zostać uznane już na obecnym etapie na mocy tzw. ogólnego systemu 
(rozdział I dyrektywy 2005/36/WE).

Podsumowanie

W przepisach zawartych w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE, pkt 5.1.3. nie ma 
nieprawidłowości w zakresie różnych nazw specjalizacji medycznych. Jeżeli co najmniej 
dwie piąte państw członkowskich poinformuje Komisję, że kardiochirurgia jest uregulowana 
na ich terytorium jako odrębna specjalizacja, Komisja rozpocznie procedurę włączenia nazwy 
tej specjalizacji do punktu 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE. Do tego czasu 
kwalifikacje lekarzy o takiej specjalizacji mogą być uznawane na mocy tzw. systemu 
ogólnego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Zdaniem składającego petycję w punkcie 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE w 
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sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1 powinny zostać wyszczególnione specjalizacje 
medyczne z dziedziny „kardiochirurgii”. 

W pierwotnej petycji składający petycję zauważył, że kardiochirurgia nie figuruje obecnie na 
liście w załączniku V do dyrektywy jako odrębna kategoria specjalizacji medycznych. 
Następnie przekazał dodatkowe informacje, twierdząc, że kardiochirurgia nie jest nową 
specjalizacją medyczną, a w dniu wejścia w życie dyrektywy 2005/36/WE istniała już w co 
najmniej dwóch państwach członkowskich. Z tego względu składający petycję zwraca się o 
automatyczne włączenie „kardiochirurgii” do pkt 5.1.3. załącznika V do przedmiotowej 
dyrektywy.

W ramach systemu wzajemnej uznawalności kwalifikacji zawodowych, ustanowionego na 
mocy dyrektywy 2005/36/WE, w przypadku specjalizacji medycznych stosuje się szczególne 
zasady. Między państwami członkowskimi występują istotne różnice co do liczby 
regulowanych specjalizacji medycznych. Przedmiotowa dyrektywa obejmuje ujednolicenie 
minimalnych wymagań w zakresie kwalifikacji w odniesieniu do 54 kategorii specjalizacji 
medycznych. Kardiochirurgia nie została jednakże wyszczególniona jako jedna z tych 
kategorii.

Dyrektywa 2005/36/WE do 20 października 2007 r. zastąpiła piętnaście istniejących 
wcześniej dyrektyw dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, między innymi 
dyrektywę 93/16/EWG mającą na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i 
wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji. Za sprawą dyrektywy 2005/36/WE UE zreformowała system 
uznawania kwalifikacji zawodowych, dokonując pierwszej kompleksowej modernizacji 
systemu od czasu jego wprowadzenia. W dziedzinie specjalizacji medycznych przedmiotowa 
dyrektywa zastępowała istniejące wcześniej zasady i określała podstawy prawne 
umożliwiające wprowadzenie w przyszłości automatycznej uznawalności nowych kategorii 
specjalizacji medycznych, które nie zostały uwzględnione w załączniku V do dyrektywy.

Art. 5 ust. 3 dyrektywy 93/16/EWG zawiera wykaz nazw specjalizacji medycznych 
wspólnych dla wszystkich państw członkowskich, a art. 7 ust. 2 zawiera wykaz nazw 
specjalizacji, które istnieją w co najmniej dwóch państwach członkowskich i są objęte 
automatycznym uznawaniem specjalizacji medycznych. W art. 7 ust. 2 dyrektywy 
93/16/EWG wymieniono chirurgię klatki piersiowej, jednak nie wymieniono tam 
kardiochirurgii.

W motywie 20 dyrektywy 2005/36/WE podkreślono znaczenie zachowania dorobku 
dyrektywy 93/16/EWG w kwestii automatycznego uznawania specjalizacji medycznych. 
Motyw ten stanowi, iż zasada automatycznego uznawania specjalizacji medycznych 
wspólnych dla co najmniej dwóch państw członkowskich powinna nadal mieć zastosowanie 
w odniesieniu do wszystkich specjalizacji uznawanych w dniu przyjęcia dyrektywy 
2005/36/WE. W tym samym motywie podkreślono jednak również, że po wejściu w życie 
dyrektywy 2005/36/WE automatyczne uznawanie powinno mieć zastosowanie wyłącznie w 
odniesieniu do tych nowych kategorii specjalizacji medycznych, nieujętych w załączniku V 
do dyrektywy, które są wspólne dla co najmniej dwóch piątych państw członkowskich.

                                               
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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Zgodnie z powyższym, ponieważ kardiochirurgia nie była uwzględniona początkowo w 
dyrektywie 93/16/EWG, nie została też automatycznie uwzględniona w załączniku V do 
dyrektywy 2005/36/WE.

Na mocy art. 26 dyrektywy 2005/36/WE Komisja może dodać do listy w punkcie 5.1.3. 
załącznika V do rzeczonej dyrektywy nowe kategorie specjalizacji medycznych wspólne dla 
co najmniej dwóch piątych ogólnej liczby państw członkowskich. 

Dyrektywa 2013/55/UE zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym dnia 28 grudnia 2013 r., a jej wejście w życie 
przypada na dwudziesty dzień liczony od dnia publikacji.

Na mocy art. 26 zmienionej dyrektywy 2005/36/WE Komisja może przyjąć akty delegowane 
dotyczące dodania do punktu 5.1.3. załącznika V nowych specjalizacji medycznych 
wspólnych dla co najmniej dwóch piątych państw członkowskich.

W październiku 2012 r. Węgry podniosły kwestię włączenia kardiochirurgii jako nowej 
kategorii do punktu 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE. Komisja rozpatruje 
obecnie ten wniosek i zwróciła się już do państw członkowskich o wyrażenie opinii w tej 
sprawie. Komisja będzie rozpatrywać wniosek Węgier zgodnie z nowymi zasadami 
proceduralnymi przewidzianymi w zmienionej dyrektywie.

Do momentu wprowadzenia zmian kwalifikacje lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie 
kardiochirurgii mogą zostać uznane już na obecnym etapie na mocy tzw. ogólnego systemu 
(rozdział I dyrektywy 2005/36/WE).

Podsumowanie

W przepisach zawartych w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE, pkt 5.1.3. nie ma 
nieprawidłowości w zakresie różnych nazw specjalizacji medycznych. Jeżeli co najmniej 
dwie piąte państw członkowskich poinformuje Komisję, że kardiochirurgia jest uregulowana 
na ich terytorium jako odrębna specjalizacja, Komisja rozpocznie procedurę włączenia nazwy 
tej specjalizacji do punktu 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE. 

Do tego czasu kwalifikacje lekarzy o takiej specjalizacji mogą być uznawane na mocy 
tzw. ogólnego systemu.


