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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0715/2012, ktorú predkladá Lázló Göbölös, maďarský štátny občan, 
o zahrnutí špecializácie kardiochirurgia do prílohy 5.1.2 smernice 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície poukazuje na problémy, ktoré má v súvislosti s uznaním svojej odbornej 
kvalifikácie kardiochirurga v Spojenom kráľovstve. Podľa všetkého je v názvosloví 
nezrovnalosť, ktorá sa mohla uviesť na pravú mieru zahrnutím tejto špecializácie do prílohy 
uvedenej smernice. Predkladateľ petície žiada, aby Parlament zasiahol a postaral sa 
o zavedenie tejto zmeny.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. októbra 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 27. novembra 2012

Predkladateľ petície zastáva názor, že v prílohe V bode 5.1.3 smernice 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifikácií1 by mali byť uvedené aj lekárske špecializácie v odbore 
„kardiochirurgia“. Predkladateľ petície upozorňuje na skutočnosť, že kardiochirurgia 
v súčasnosti nie je zahrnutá v prílohe V smernice ako samostatná kategória lekárskych 
špecializácií. Niektoré členské štáty oznámili svoje kvalifikácie v odbore kardiochirurgie 
v rámci kategórie „hrudníková chirurgia“. Takéto riešenie však v prípade predkladateľa 
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petície nie je dostatočné, pretože mal napriek nemu ťažkosti pri uznávaní svojej špecializácie 
v inom členskom štáte.

V rámci systému vzájomného uznávania odborných kvalifikácií, ktorý je stanovený 
v smernici 2005/36/ES, sa lekárske špecializácie riadia zvláštnym režimom, v ktorom existujú
medzi členskými štátmi výrazné rozdiely v počte regulovaných lekárskych špecializácií. 
Touto smernicou sa preto harmonizujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu v rámci 
súčasných 54 lekárskych špecializácií. Kardiochirurgia však medzi týmito lekárskymi 
špecializáciami nie je.

V súlade s článkom 26 smernice 2005/36/ES môže Komisia do prílohy V bodu 5.1.3 smernice 
zahrnúť nové lekárske odbory, ak sú spoločné najmenej pre dve pätiny členských štátov. Na 
prijatie takéhoto opatrenia musí Komisia dodržať komitologický postup uvedený v článku 58 
ods. 3 smernice.
V októbri 2012 Maďarsko nastolilo otázku zahrnutia kardiochirurgie ako novej kategórie do 
prílohy V bodu 5.1.3 smernice 2005/36/ES.
Komisia v súčasnosti túto žiadosť posudzuje, ale jej rozhodnutie možno očakávať najskôr 

v druhej polovici roku 2013.

V decembri minulého roka Komisia predložila návrh na modernizáciu smernice 2005/36/ES. 
O návrhu sa v súčasnosti diskutuje v Európskej rade a Európskom parlamente.
Navrhovanou úpravou by sa zjednodušil postup zahrnutia nových lekárskych špecializácií do 
prílohy V smernice tým, že by sa hranica požadovaného počtu členských štátov znížila na 
jednu tretinu. 
Avšak tento návrh a takáto zmena zatiaľ neboli schválené.

Kým sa tak stane, držitelia kvalifikácie v odbore kardiochirurgie si môžu už teraz nechať 
svoju kvalifikáciu uznať na základe tzv. všeobecného systému (kapitola I smernice 
2005/36/ES).

Závery

Príloha V bode 5.1.3 smernice 2005/36/ES sa neuvádzajú chybné informácie, pokiaľ ide 
o rôzne názvy špecializačných odborov v medicíne. V prípade, že aspoň dve pätiny členských 
štátov oznámia Komisii, že kardiochirurgiu regulujú ako samostatnú špecializáciu, Komisia 
začne postup na zahrnutie tohto názvu do prílohy V bodu 5.1.3 smernice 2005/36/ES. 
Držitelia tejto kvalifikácie si zatiaľ môžu nechať svoju kvalifikáciu uznať na základe tzv. 
všeobecného systému.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 31. januára 2014

Predkladateľ petície zastáva názor, že v prílohe V bode 5.1.3 smernice 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifikácií1 by mali byť uvedené aj lekárske špecializácie v odbore 
„kardiochirurgia“. 

Vo svojej prvotnej petícii predkladateľ petície upozornil na skutočnosť, že kardiochirurgia 
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v súčasnosti nie je zahrnutá v prílohe V smernice ako samostatná kategória lekárskych 
špecializácií. Následne poskytol dodatočné informácie, na základe ktorých tvrdil, že 
kardiochirurgia nie je nová lekárska špecializácia, ale že ku dňu nadobudnutia platnosti 
smernice 2005/36/ES existovala minimálne v dvoch členských štátoch. Predkladateľ petície 
preto požaduje automatické zahrnutie „kardiochirurgie“ do prílohy V bodu 5.1.3 smernice.

V rámci systému vzájomného uznávania odborných kvalifikácií, ktorý je stanovený 
v smernici 2005/36/ES, sa lekárske špecializácie riadia zvláštnym režimom. Medzi členskými 
štátmi existujú výrazné rozdiely v počte regulovaných lekárskych špecializácií. Touto 
smernicou sa harmonizujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu v rámci súčasných 54 
kategórií lekárskych špecializácií. Kardiochirurgia však medzi týmito kategóriami nie je.

Smernicou 2005/36/ES sa nahradilo pätnásť smerníc v oblasti uznávania odborných 
kvalifikácií, ktoré platili do 20. októbra 2007, okrem iných aj smernicu 93/16/EHS na 
uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných 
dokladov o formálnych kvalifikáciách. Smernicou 2005/36/ES Európska únia zreformovala 
systém uznávania odborných kvalifikácií, pričom išlo o vôbec prvú komplexnú modernizáciu 
systému od jeho založenia. V oblasti lekárskych špecializácií sa do smernice premietli 
dovtedy platné pravidlá a pre budúcnosť sa ustanovil právny základ na zavedenie 
automatického uznávania nových kategórií lekárskych špecializácií, ktoré zatiaľ neboli 
zahrnuté do prílohy V smernice.

Článok 5 ods. 3 smernice 93/16/EHS obsahoval zoznam názvov lekárskych špecializácií 
spoločných pre všetky členské štáty a článok 7 ods. 2 zoznam označení, ktoré sa v čase 
prijatia smernice používali v dvoch alebo viacerých členských štátoch a automaticky sa 
uznávali ako lekárske špecializácie. V článku 7 ods. 2 smernice 93/16/EHS je ako lekársky 
odbor uvedená aj hrudníková chirurgia, avšak kardiochirurgia na zozname chýba.
V odôvodnení 20 smernice 2005/36/ES sa zdôrazňuje, že je dôležité zachovať prínosy 
smernice 93/16/EHS v oblasti automatického uznávania lekárskych špecializácií. V tomto 
odôvodnení sa uvádza, že zásada automatického uznávania lekárskych špecializácií, ktoré sú 
spoločné najmenej pre dva členské štáty, by mala aj naďalej platiť pre všetky špecializácie 
uznávané k dátumu prijatia smernice 2005/36/ES. V odôvodnení sa však zároveň zdôrazňuje, 
že po nadobudnutí platnosti smernice 2005/36/ES sa má automatické uznávanie vzťahovať 
len na tie nové kategórie lekárskych špecializácií, ktoré nie sú obsiahnuté v prílohe V 
smernice, ktoré sú spoločné najmenej pre dve pätiny členských štátov.

Preto vzhľadom na to, že kardiochirurgia nebola pôvodne zahrnutá v smernici 93/16/EHS, 
tento lekársky odbor nebol zahrnutý ani do prílohy V smernice 2005/36/ES.

V súlade s článkom 26 smernice 2005/36/ES môže Komisia do prílohy V bodu 5.1.3 smernice 
zahrnúť nové kategórie lekárskych špecializácií, ktoré sú spoločné najmenej pre dve pätiny 
členských štátov. 

Smernica 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných 
kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom 
informačného systému o vnútornom trhu bola zverejnená v Úradnom vestníku 28. decembra 
2013 a nadobudne platnosť dvadsiaty deň po zverejnení.

Podľa článku 26 modernizovanej smernice 2005/36/ES je Komisia splnomocnená prijať 
delegované akty o zahrnutí nových lekárskych odborov, ktoré sú spoločné najmenej pre dve 
pätiny členských štátov, do bodu 5.1.3 prílohy V.
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V októbri 2012 Maďarsko nastolilo otázku zahrnutia kardiochirurgie ako novej kategórie do 
prílohy V bodu 5.1.3 smernice 2005/36/ES. Komisia v súčasnosti žiadosť posudzuje 
a požiadala členské štáty o stanovisko k tomuto návrhu. Komisia sa bude návrhom Maďarska 
ďalej zaoberať na základe nových procesných pravidiel, ktoré sú stanovené v modernizovanej 
smernici.

Držitelia kvalifikácie v odbore kardiochirurgie si zatiaľ môžu nechať svoju kvalifikáciu uznať 
na základe tzv. všeobecného systému (kapitola I smernice 2005/36/ES).

Závery

V prílohe V bode 5.1.3 smernice 2005/36/ES sa neuvádzajú chybné informácie, pokiaľ ide 
o rôzne názvy špecializačných odborov v medicíne. Ak aspoň dve pätiny členských štátov 
oznámia Komisii, že kardiochirurgiu regulujú ako samostatný odbor, Komisia začne postup 
na zahrnutie tohto názvu do prílohy V bodu 5.1.3 smernice 2005/36/ES. 

Držitelia tejto kvalifikácie si zatiaľ môžu nechať svoju kvalifikáciu uznať na základe tzv. 
všeobecného systému.


