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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0923/2013, adresată de Álvaro Lahoz Tornos, de cetățenie spaniolă, 
privind recunoașterea formării medicale specializate ca o categorie nouă sau 
includerea acesteia în cadrul unei categorii existente în anexa V la 
Directiva 2005/36/CE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul remarcă faptul că punctul 5.1.3. din anexa V la Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale încă nu include specializarea de chirurgie 
cardiovasculară, specializare obținută în Spania pe durata a 5 ani de studii, în categoria 
europeană privind chirurgia toracică. Totuși, petiționarul observă că Italia include două 
specializări, chirurgia toracică și chirurgia cardiacă, în cadrul aceleiași categorii. Astfel, 
petiționarul susține că același lucru ar trebui aplicat în cazul Spaniei, care în prezent nu 
include decât chirurgia toracică. Ca urmare a acestei inconsecvențe, petiționarul se confruntă 
cu obstacole în ceea ce privește desfășurarea de activități în Franța și, prin urmare, în ceea ce 
privește exercitarea dreptului său la liberă circulație. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 ianuarie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

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. Prezenta 
directivă acoperă, în prezent, armonizarea cerințelor minime de formare profesională pentru 
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54 de categorii de specializări medicale. În timp ce chirurgia toracică face parte din aceste 
categorii, chirurgia cardiacă (cardiovasculară) nu este prevăzută, în prezent, în anexă.

Statele membre notifică Comisiei titlurile de calificare ale specialiștilor naționali. Ca urmare a 
unei evaluări privind respectarea de către programele de formare a unor cerințe minime 
armonizate, aceste titluri sunt enumerate, ulterior, la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 
2005/36/CE. Prin urmare, aceste titluri de calificare sunt acoperite de regimul recunoașterii 
automate, astfel cum este prevăzut la articolul 21 alineatul (5), în măsura în care specializarea 
există atât în statul membru de origine, cât și în statul membru gazdă. 

Directiva 2005/36/CE definește numai perioadele minime de formare pentru fiecare categorie 
de specializare medicală. Cu toate acestea, directiva nu armonizează nici conținutul fiecărei 
categorii de specializare medicală, nici scopul activităților în cauză. În cazul chirurgiei 
toracice, această perioadă minimă de formare este de cinci ani.

Formarea de specialitate spaniolă în domeniul „Cirugía torácica” îndeplinește criteriile 
privind durata minimă prevăzute de Directiva 2005/36/CE. 

Dacă Spania nu decide să modifice sau să completeze titlul din categoria de specializare 
medicală „chirurgie toracică” și nu notifică acest lucru Comisiei, titlul actual trebuie să 
rămână în punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE. Inițierea acestei notificări este 
de competența statelor membre.

Fără o notificare din partea statelor membre interesate, Comisiei nu îi revine competența de a 
modifica sau de a completa titlurile naționale ale cursurilor de formare medicală specializată.

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 a intrat în vigoare la 17 ianuarie 2014.

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

În octombrie 2012, Ungaria a ridicat problema includerii chirurgiei cardiace ca nouă categorie 
la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE. Comisia analizează momentan această 
cerere și a solicitat avizul statelor membre privind propunerea. Comisia va trata propunerea 
Ungariei conform noilor reguli de procedură, astfel 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 I din Directiva 2005/36/CE).

Concluzii

În ceea ce privește titlurile specializărilor medicale spaniole enumerate la punctul 5.1.3 din 
anexa V la Directiva 2005/36/CE, aceste titluri pot fi modificate sau completate numai în baza 
unei cereri din partea Spaniei.
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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 la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE. 

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


