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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0923/2013, ktorú predkladá Álvaro Lahoz Tornos, španielsky štátny 
občan, o uznaní špecializovaného lekárskeho vzdelania ako novej kategórie 
alebo v rámci existujúcej kategórie v prílohe V k smernici 2005/36/ES

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície upozorňuje, že v prílohe V bode 5.1.3. smernice 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifikácií sa v európskej kategórii hrudníková chirurgia stále neuvádza 
špecializácia srdcovocievna chirurgia, čo je v Španielsku odbor päťročného štúdia. 
Predkladateľ petície upozorňuje, že v Taliansku sa napriek tomu v tej istej kategórii uvádzajú 
dve špecializácie, a to hrudníková chirurgia a srdcová chirurgia. Predkladateľ petície preto 
tvrdí, že to isté by sa malo urobiť v prípade Španielska, ktoré v súčasnosti uvádza len 
hrudníkovú chirurgiu. V dôsledku tohto nesúladu čelí predkladateľ petície prekážkam, pokiaľ 
ide o prácu vo Francúzsku, a tým aj pokiaľ ide o uplatnenie jeho práva na voľný pohyb. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 20. januára 2014. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

V rámci systému vzájomného uznávania odborných kvalifikácií, ktorý je stanovený 
v smernici 2005/36/ES, sa lekárske špecializácie riadia osobitným režimom. Medzi členskými 
štátmi existujú výrazné rozdiely v počte regulovaných lekárskych špecializácií. Touto 
smernicou sa harmonizujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu v rámci 54 kategórií 
lekárskych špecializácií. Kým hrudníková chirurgia medzi tieto kategórie patrí, na srdcovú 
(srdcovocievnu) chirurgiu sa v súčasnosti príloha nevzťahuje.
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Členské štáty oznámia Komisii názvy svojich vnútroštátnych programov odbornej prípravy 
špecialistov. Po posúdení toho, či sú tieto programy odbornej prípravy v súlade 
s harmonizovanými minimálnymi požiadavkami, sa tieto názvy uvedú v prílohe V bode 5.1.3. 
smernice 2005/36/ES. Následne sa na tieto názvy vzťahuje systém automatického uznávania, 
ako sa stanovuje v článku 21 ods. 6 smernice 2005/36/ES, pokiaľ daná špecializácia existuje 
v domovskom aj hostiteľskom členskom štáte. 

V smernici 2005/36/ES sa vymedzuje len minimálne trvanie odbornej prípravy pre každú 
kategóriu lekárskych špecializácií. Smernicou sa však neharmonizuje obsah jednotlivých 
kategórií lekárskych špecializácií, ani rozsah príslušných činností. V prípade hrudníkovej 
chirurgie je toto minimálne trvanie odbornej prípravy stanovené na 5 rokov.

Španielsky program špecializácií v kategórii „Cirugía torácica“ spĺňa kritériá minimálneho 
trvania, ako sú stanovené v smernici 2005/36/ES. 

Pokiaľ sa Španielsko nerozhodne zmeniť alebo doplniť svoj názov v rámci kategórie lekárskej 
špecializácie „hrudníková chirurgia“ a oznámiť to Komisii, v prílohe V bode 5.1.3. smernice 
2005/36/ES musí ostať súčasný názov. Iniciovanie takéhoto oznámenia patrí do právomoci 
členských štátov.

Nie je v právomoci Komisie meniť alebo dopĺňať vnútroštátne názvy špecializačných 
odborov v medicíne bez oznámenia zo strany príslušného členského štátu.

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 nadobudla účinnosť 17. januára 2014.

Podľa článku 26 modernizovanej smernice 2005/36/ES je Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty týkajúce sa zaradenia nových lekárskych špecializácií spoločných aspoň pre 
dve pätiny členských štátov do bodu 5.1.3 prílohy V.

V októbri 2012 Maďarsko predložilo otázku zahrnutia srdcovej chirurgie ako novej kategórie 
do prílohy V bodu 5.1.3 smernice 2005/36/ES. Komisia v súčasnosti túto 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.

Lekári so špecializáciou v odbore srdcovej chirurgie si už môžu nechať svoju kvalifikáciu 
uznať na základe tzv. všeobecného systému (kapitola I smernice 2005/36/ES).

Závery

Pokiaľ ide o názvy španielskych lekárskych špecializácií zahrnutých do prílohy V bodu 5.1.3. 
smernice 2005/36/ES, tieto názvy možno zmeniť alebo doplniť len na výslovnú žiadosť 
Španielska.

V prípade, že aspoň dve pätiny členských štátov oznámia Komisii, že srdcovú chirurgiu 
regulujú ako samostatnú špecializáciu, Komisia začne postup na zahrnutie tohto názvu do 
prílohy V bodu 5.1.3 smernice 2005/36/ES. 
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Lekári s takouto špecializáciou si zatiaľ môžu nechať túto špecializáciu uznať na základe 
tzv. všeobecného systému.


