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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0715/2012 adresată de Lázló Göbölös, de cetățenie maghiară, privind 
includerea specializării „chirurgie cardiacă” în anexa 5.1.2 la Directiva 
2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul prezintă problema cu care se confruntă în ceea ce privește recunoașterea, în 
Regatul Unit, a calificărilor sale medicale în calitate de chirurg cardiac. Se pare că există o 
discrepanță în nomenclatură, care ar fi putut fi soluționată prin includerea specializării în 
cauză în anexa la directivă. Petiționarul solicită Parlamentului să intervină pentru a realiza o 
schimbare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționarul este de părere că anexa V punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale1 ar trebui să cuprindă și specializările medicale în 
„chirurgie cardiacă”. Petiționarul subliniază că chirurgia cardiacă nu este inclusă în prezent în 
anexa V la directivă ca o categorie separată de specializări medicale. Anumite state membre 
au notificat calificările lor de chirurgie cardiacă în categoria „chirurgie toracică”. În cazul 
petiționarului, acest fapt nu este de ajutor, deoarece el s-a confruntat cu dificultăți cu privire la 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, Jurnalul Oficial L 255, 30 septembrie 2005 - pagina 22.
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recunoașterea specializării într-un alt stat membru.

În cadrul sistemului de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale instituit de Directiva 
2005/36/CE, specializările medicale au un regim special, ceea ce dă naștere unei diferențe 
semnificative în ceea ce privește numărul de specializări medicale reglementate în rândul 
statelor membre. În consecință, această directivă acoperă în prezent armonizarea cerințelor 
minime de formare pentru 54 de specializări medicale. Cu toate acestea, chirurgia cardiacă nu 
se numără printre aceste specializări medicale.

Potrivit articolului 26 din Directiva 2005/36/CE, Comisia poate introduce în anexa V punctul 
5.1.3 a directivei noi specializări medicale comune pentru cel puțin două cincimi dintre statele 
membre. Pentru a adopta o astfel de măsură, Comisia trebuie să urmeze procedura de 
comitologie menționată la articolul 58 alineatul (3).

În octombrie 2012, Ungaria a ridicat problema includerii chirurgiei cardiace ca nouă categorie 
în anexa V punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE. Comisia examinează în prezent această 
cerere, însă nu se poate aștepta o decizie mai devreme de a doua jumătate a anului 2013.

Comisia și-a prezentat propunerea de modernizare a Directivei 2005/36/CE în luna decembrie 
a anului trecut. Propunerea este în prezent în curs de dezbatere în cadrul Consiliului European 
și al Parlamentului European.

Modificarea propusă ar simplifica procedura de introducere de noi specializări medicale în 
anexa V la directivă prin reducerea la o treime a pragului de state membre. Totuși, propunerea 
și această modificare nu au fost convenite încă.

Între timp, titularii de specializări de chirurgie cardiacă pot beneficia deja de recunoașterea 
calificărilor lor în baza așa-numitului sistem general (capitolul 1 din Directiva 2005/36/CE).

Concluzii

Anexa V punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE nu este incorectă în ceea ce privește diferitele 
titluri de formare de specializare medicală. În cazul în care două cincimi dintre statele 
membre raportează Comisiei că reglementează chirurgia cardiacă drept specializare efectivă, 
Comisia va demara procedura de introducere a acestui titlu în anexa V punctul 5.1.3 la 
Directiva 2005/36/CE. Între timp, titularii acestei specializări pot beneficia de recunoașterea 
acestor calificări în baza așa-numitului sistem general.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 31 ianuarie 2014

Petiționarul este de părere că anexa V punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale1 ar trebui să cuprindă și specializările medicale în 
„chirurgie cardiacă”. 

În petiția inițială, petiționarul sublinia că chirurgia cardiacă nu este inclusă în prezent în anexa 
V a directivei ca o categorie separată de specializări medicale. El a furnizat ulterior informații 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, Jurnalul Oficial L 255, 30 septembrie 2005 – pagina 22.
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suplimentare susținând că chirurgia cardiacă nu este o specializare medicală nouă, dar exista 
de deja în cel puțin două state membre la data intrării în vigoare a Directivei 2005/36/CE. Prin 
urmare, petiționarul cere includerea automată a „chirurgiei cardiace” în anexa V punctul 5.1.3 
a directivei.

În cadrul sistemului de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale instituit de Directiva 
2005/36/CE, specializările medicale au un regim special. Există o diferență semnificativă între 
statele membre în ceea ce privește numărul specializărilor medicale reglementate. Această 
directivă acoperă, în prezent, armonizarea cerințelor minime de formare profesională pentru 
54 de categorii de specializări medicale. Cu toate acestea, chirurgia cardiacă nu se numără 
printre acestea.

Directiva 2005/36/CE a înlocuit cincisprezece directive existente în domeniul recunoașterii 
calificărilor profesionale până la 20 octombrie 2007, printre altele: Directiva 93/16/CEE 
privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare. Prin Directiva 2005/36/CE, UE a reformat 
sistemul de recunoaștere a calificărilor profesionale, realizând prima modernizare 
cuprinzătoare a sistemului de la introducerea sa. În domeniul specializărilor medicale, 
directiva a preluat normele existente și a stabilit baza legală pentru recunoașterea pe viitor a 
noilor categorii de specializări medicale, care nu erau deja cuprinse în anexa V a Directivei.

Articolul 5 alineatul (3) din Directiva 93/16/CEE enumera titlurile specialiștilor medicali 
comune tuturor statelor membre, iar articolul 7 alineatul (2) enumera titlurile care existau în 
două sau mai multe state membre și participau la recunoașterea automată a specializărilor 
medicale. Chirurgia toracică era trecută drept categorie de specializare medicală la articolul 7 
alineatul (2) al Directivei 93/16/CEE, dar nu și chirurgia cardiacă.

Considerentul 20 al Directivei 2005/36/CE subliniază importanța păstrării realizărilor 
Directivei 93/16/CEE în domeniul recunoașterii automate a specializărilor medicale. 
Considerentul prevede ca principiul recunoașterii automate a specializărilor medicale comune 
pentru cel puțin două state membre ar trebui să se aplice în continuare tuturor specializărilor 
recunoscute la data adoptării Directivei 2005/36/CE. Totuși, considerentul subliniază de 
asemenea, că după intrarea în vigoare a Directivei 2005/36/CE, recunoașterea automată ar 
trebui aplicată doar acelor noi categorii de specializări medicale care nu se regăsesc în anexa 
V a Directivei și care sunt comune pentru cel puțin două cincimi a statelor membre.

Astfel, întrucât chirurgia cardiacă nu era inițial acoperită de Directiva 93/16/CEE, această 
categorie de specializare medicală nu a fost cuprinsă în mod automat la anexa V din Directiva 
2005/36/CE.

Potrivit articolului 26 din Directiva 2005/36/CE, Comisia poate introduce în anexa V punctul 
5.1.3 a Directivei noi categorii de specializări medicale comune pentru cel puțin două cincimi 
dintre statele membre. 

Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne a fost publicată în 
Jurnalul Oficial la 28 decembrie 2013 și va intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea
sa.

Potrivit articolului 26 din Directiva 2005/36/CE modernizată, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate privind introducerea la punctul 5.1.3 anexa V a noi specializări medicale 
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comune pentru cel puțin două cincimi dintre statele membre.

În octombrie 2012, Ungaria a ridicat problema includerii chirurgiei cardiace ca nouă categorie 
în anexa V punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE. Comisia analizează momentan această 
cerere și a cerut opinia statelor membre privind propunerea. Comisia va trata propunerea 
Ungariei conform noilor reguli de procedură, așa cum este prevăzut în directiva modernizată.

Între timp, titularii de specializări de chirurgie cardiacă pot beneficia deja de recunoașterea 
calificărilor lor în baza așa-numitului sistem general (capitolul 1 din Directiva 2005/36/CE).

Concluzii

Anexa V punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE nu este incorectă în ceea ce privește diferitele 
titluri de formare de specializare medicală. În cazul în care două cincimi dintre statele 
membre raportează Comisiei că reglementează chirurgia cardiacă drept specializare de sine 
stătătoare, Comisia va demara procedura de introducere a acestui titlu în anexa V punctul 
5.1.3 la Directiva 2005/36/CE. 

Între timp, titularii acestei specializări pot beneficia de recunoașterea acestor calificări în baza 
așa-numitului sistem general.


