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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0686/2013, którą złożył Lothar Brunke (Niemcy), w sprawie uznania jego 
kwalifikacji praktykującego lekarza w Szwajcarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Niemiec, w wieku 62 lat, i od 1995 r. wykonuje 
w Niemczech zawód lekarza. W 2011 r. składający petycję złożył wniosek dotyczący 
rozpoczęcia praktyki medycznej w Szwajcarii. Jego wniosek został odrzucony, ponieważ 
mimo iż posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza, nie przeszedł szkolenia 
umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych (Facharztausbildung). Szkolenie 
takie jest w Szwajcarii obowiązkowe w celu uzyskania uprawnienia do rozpoczęcia praktyki 
oraz uzyskania licencji na jej wykonywanie. Składający petycję następnie zwrócił się 
o traktowanie go na równi ze szwajcarskimi lekarzami w jego wieku, co wymagałoby 
ukończenia dodatkowego szkolenia praktischer Arzt (praktykujący lekarz medycyny ogólnej). 
Ten wniosek również został odrzucony, co oznacza, że jedynym sposobem na rozpoczęcie 
przez składającego petycję praktyki w Szwajcarii byłoby odbycie pełnego szkolenia 
specjalistycznego trwającego od trzech do pięciu lat. Składający petycję uważa, że ze 
względu na jego wiek oraz doświadczenie medyczne, wymóg taki jest nieproporcjonalny. 
Składający petycję wniósł sprawę do sądu, odwołując się w pismach procesowych do swojego 
prawa do swobody przedsiębiorczości, jednak sąd nie zajął w tej sprawie stanowiska. 
Składający petycję uważa, że postanowienie szwajcarskich organów władzy jest sprzeczne 
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym krajowe ograniczenia 
dotyczące podstawowych wolności określonych w traktacie powinny być 
niedyskryminacyjne, powinny być uzasadnione względami interesu publicznego, powinny 
być odpowiednie dla zagwarantowania realizacji celu, któremu służą, oraz nie powinny 
wykraczać poza to, co jest konieczne dla jego osiągnięcia. Składający petycję jest zdania, że 
szwajcarskie organy władzy nie uwzględniły dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania 
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kwalifikacji zawodowych, która została wdrożona w Szwajcarii, oraz dyrektywy 5/362/EWG 
dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie medycyny, obejmującej środki 
ułatwiające skuteczne wykonywanie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. 
Składający petycję uważa, że jest dyskryminowany, ponieważ stosuje się wobec niego 
wymogi bardziej rygorystyczne niż w przypadku szwajcarskich lekarzy w jego wieku. Zwraca 
się on do Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający petycję uważa, że podejmowane przez szwajcarskie organy oraz sądy decyzje 
oddalające składane przez niego wnioski o uznanie kwalifikacji praktykującego lekarza i/lub 
o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie praktyki medycznej w Szwajcarii są sprzeczne 
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tym kontekście składający 
petycję zwracał się także do szwajcarskich sądów o wystąpienie do Trybunału 
Sprawiedliwości.

Jednak zgodnie z art. 251 TFUE i nast. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy (jedynie) do 
rozpoznawania skarg oraz określania działań i postępowań, które wywierają bezpośredni
wpływ na Unię Europejską. Zgodnie z art. 267 TFUE Trybunał jest właściwy do orzekania 
w trybie prejudycjalnym (między innymi) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez 
instytucje Unii Europejskiej. W przypadku gdy taka kwestia podnoszona jest przed sądem 
jednego z państw członkowskich (UE), sąd ten może zwrócić się do Trybunału z wnioskiem 
o wydanie orzeczenia w tej kwestii.

Ponieważ Szwajcaria nie jest państwem członkowskim UE, szwajcarskie sądy nie mogą 
występować do Trybunału Sprawiedliwości. Z art. 11 ust. 3 umowy o swobodnym przepływie 
osób1, zmienionej ostatnio decyzją nr 2/2011 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 
30 września 2011 r.2 zastępującą załącznik III (Wzajemne uznawanie kwalifikacji 
zawodowych), wynika natomiast, że osoby, których dotyczy ta umowa, mają możliwość 
odwołania się do właściwego krajowego organu sądowego między innymi od decyzji 
wydanych w toku procedury odwoławczej. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2 umowy 
o swobodnym przepływie osób w zakresie, w jakim zastosowanie niniejszej umowy odwołuje 
się do pojęć prawa unijnego, uwzględnione zostanie stosowne orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości z okresu poprzedzającego datę jej podpisania. Szwajcaria jest powiadamiana 
o orzecznictwie z okresu następującego po tej dacie (w ramach Wspólnego Komitetu 
ustanowionego na mocy umowy o swobodnym przepływie osób).

W związku z tym organami właściwymi do kontroli sądowej stosowania umowy 
o swobodnym przepływie osób w Szwajcarii są sądy szwajcarskie oraz – w ostatniej instancji 
– szwajcarski sąd federalny (Bundesgericht). W niniejszym przypadku składający petycję 
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skarży się na wydany przez ten sąd w ostatniej instancji wyrok z dnia 1 lutego 2013 r. 
(w sprawie 2C-668/2012), w którym jego żądania zostały oddalone.

Wydaje się, że – wbrew opinii składającego petycję – orzeczenie wydane przez szwajcarski 
sąd najwyższy nie narusza postanowień umowy dwustronnej. W szczególności brak jest 
dowodów na dyskryminację ze względu na przynależność państwową.

Zgodnie z pkt 5.1.4. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych1, który został przywołany w (zmienionym) załączniku III do 
umowy o swobodnym przepływie osób, Szwajcaria ma prawo żądać przedłożenia (począwszy 
od daty odniesienia wyznaczonej na 1 czerwca 2002 r.) dyplomu praktykującego lekarza 
ogólnego. W rozpatrywanej sprawie organy szwajcarskie mogły więc wymagać od 
wnioskodawcy z UE wykazania się tym samym poziomem kwalifikacji zawodowych, które są 
wymagane od obywateli Szwajcarii. Wydaje się jednak, że składający petycję nie posiada 
(w Niemczech) równoważnych kwalifikacji (takich jak „Facharzt für Allgemeinmedizin”).

Składający petycję skarży się, że organy szwajcarskie nie wzięły pod uwagę ani jego 
praktycznego doświadczenia medycznego zdobytego w Niemczech, ani jego wieku (62 lata). 
Wymagały one natomiast ukończenia kilkuletniego kursu doszkalającego w celu uzyskania 
szwajcarskiego tytułu „Weiterbildungstitel”. W tym kontekście składający petycję powołuje
się również na prawa nabyte.

Artykuł 30 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE (w brzmieniu odzwierciedlonym w załączniku III 
do umowy o swobodnym przepływie osób) rzeczywiście stanowi o uznaniu (przy założeniu 
spełnienia określonych dodatkowych warunków) praw nabytych lekarzy ogólnych bez 
posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa 
w załączniku V, pkt 5.1.4. Zgodnie z art. 30 ust. 2 rzeczonej dyrektywy wykonywanie praw 
do wykonywania działalności lekarza ogólnego w ramach krajowego systemu zabezpieczenia 
społecznego jest jednak uzależnione od posiadania zaświadczenia potwierdzającego, że jego 
posiadacz ma prawo do wykonywania działalności lekarza ogólnego. Według szwajcarskiego 
sądu składający petycję nie udowodnił, że posiada takie zaświadczenie.

Ponadto składający petycję zwrócił się z wnioskiem o zastosowanie przepisów przejściowych, 
które obowiązywały w przeszłości w odniesieniu do szwajcarskich lekarzy medycyny 
legitymujących się wyłącznie dyplomami potwierdzającymi ukończenie podstawowego 
kształcenia medycznego. Te przepisy nie obowiązują jednak już od dłuższego czasu. Z uwagi 
na fakt, że nie są już one stosowane w odniesieniu do obywateli Szwajcarii, zarzut 
domniemanej dyskryminacji również nie wydaje się trafny.

Na koniec należy zauważyć, że kwestia rozpoczęcia działalności w zakresie ogólnej praktyki 
medycznej jako taka pozostaje poza zakresem dyrektywy 2005/36/WE, a przez to także poza 
zakresem załącznika III do umowy dwustronnej zawartej ze Szwajcarią.

Wniosek

W tych okolicznościach oraz w oparciu o dostępne informacje Komisja nie jest w stanie 
pomóc składającemu petycję ani w odniesieniu do uznania kwalifikacji specjalisty 
w dziedzinie medycyny, ani w odniesieniu do rozpoczęcia praktyki medycznej w Szwajcarii.
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