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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0923/2013, którą złożył Álvaro Lahoz Tornos (Hiszpania), w sprawie 
uznawania specjalistycznego szkolenia medycznego jako nowej kategorii lub 
w ramach istniejących kategorii w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zauważa, że w pkt 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nadal nie wymienia się, w unijnej kategorii 
chirurgii klatki piersiowej, specjalizacji w zakresie chirurgii sercowo-naczyniowej, 
uzyskiwanej w ramach pięcioletnich studiów w Hiszpanii. Składający petycję zauważa, że w 
przypadku Włoch wymienia się dwie specjalizacje, chirurgię klatki piersiowej oraz 
kardiochirurgię, w ramach tej samej kategorii. Składający petycję postuluje zatem, że 
powinno się wprowadzić te same zasady dla Hiszpanii, w odniesieniu do której obecnie 
wymienia się jedynie chirurgię klatki piersiowej. W wyniku tej niespójności składający 
petycję nie może podjąć pracy we Francji, a tym samym skorzystać z przysługującego mu 
prawa do swobodnego przemieszczania się.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 stycznia 2014 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

W systemie wzajemnej uznawalności kwalifikacji zawodowych ustanowionym 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 
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minimalnych wymagań w zakresie wykształcenia niezbędnego w 54 kategoriach specjalizacji 
medycznych. Chociaż chirurgia klatki piersiowej należy do tych kategorii, kardiochirurgia 
(chirurgia sercowo-naczyniowa) nie jest obecnie objęta załącznikiem.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o nazwach krajowych szkoleń 
specjalistycznych. Po ocenie zgodności programów kształcenia ze zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami tytuły te są umieszczane w pkt 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 
2005/36/WE. W konsekwencji uzyskiwane tytuły są obejmowane systemem automatycznego 
uznawania zgodnie z art. 21 ust. 6 dyrektywy 2005/36/WE, jeżeli dana specjalizacja 
występuje zarówno w rodzimym, jak i w przyjmującym państwie członkowskim.

Dyrektywa 2005/36/WE określa jedynie minimalny okres kształcenia w każdej kategorii 
specjalizacji medycznych. Dyrektywa nie harmonizuje jednak ani zakresu poszczególnych 
kategorii specjalizacji medycznych, ani zakresu działań wykonywanych przez specjalistów. 
W przypadku chirurgii klatki piersiowej minimalny okres kształcenia wynosi 5 lat.

Hiszpański program kształcenia specjalistycznego „Cirugía torácica” spełnia kryterium 
minimalnego czasu trwania kształcenia określone w dyrektywie 2005/36/WE.

O ile Hiszpania nie postanowi zmienić lub uzupełnić tytułu w kategorii specjalizacji 
medycznych „chirurgia klatki piersiowej” i powiadomić o tym Komisję, obecny tytuł musi 
pozostać w pkt 5.1.3. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE. Uruchomienie procedury 
powiadamiania podlega kompetencjom państw członkowskich.

Komisja nie posiada kompetencji w zakresie zmiany lub uzupełnienia krajowych tytułów 
szkoleń w zakresie medycyny specjalistycznej bez powiadomienia ze strony 
zainteresowanego państwa członkowskiego.

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. i weszła w życie dnia 
17 stycznia 2014 r.

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 poruszyły 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 czasu wprowadzenia zmian kwalifikacje lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie 
kardiochirurgii mogą być uznawane już obecnie na mocy tzw. ogólnego systemu (rozdział I 
dyrektywy 2005/36/WE).

Wnioski
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Tytuły hiszpańskich specjalizacji medycznych uwzględnione w pkt 5.1.3. załącznika V do 
dyrektywy 2006/36/WE można zmienić lub uzupełnić tylko na wyraźny wniosek Hiszpanii.

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.


