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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0706/2008, którą złożył Vladimir Plachetka (Niemcy), w sprawie 
odmowy władz niemieckich uznania jego kształcenia medycznego uzyskanego 
w Czechach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który pracuje jako członek personelu naukowego w firmie 
farmaceutycznej Pfizer, zdobył wykształcenie medyczne w byłej Czechosłowacji, gdzie też 
pracował jako lekarz przez 15 lat i ukończył trzy kursy kształcenia specjalistycznego przed 
przeprowadzką do Niemiec. Dwa lata temu składający petycję złożył wniosek do właściwych 
władz niemieckich o uznanie jego kształcenia medycznego. Jego wniosek jak dotąd spotykał 
się z odmową, częściowo z powodu różnic w długości okresów nauki. Zdaniem składającego 
petycję postawa władz niemieckich jest sprzeczna z unijnymi zasadami swobody przepływu 
pracowników oraz przedsiębiorczości, a także z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości
w wielu sprawach, np. sprawa 31/00 (Conseil National de l’Ordre des Architectes przeciwko 
Nicholasowi Dreessenowi). W związku z powyższym składający petycję zwraca się
do Parlamentu Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

Składający petycję, który pracuje jako członek personelu naukowego w firmie 
farmaceutycznej Pfizer, zdobył wykształcenie medyczne w byłej Czechosłowacji, gdzie też 
pracował jako lekarz przez 15 lat i ukończył trzy kursy kształcenia specjalistycznego przed 
przeprowadzką do Niemiec. Dwa lata temu składający petycję złożył wniosek do właściwych 
władz niemieckich o uznanie jego kształcenia medycznego. Jego wniosek jak dotąd spotykał 
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się z odmową, częściowo z powodu różnic w długości okresów nauki. Zdaniem składającego 
petycję postawa władz niemieckich jest sprzeczna z unijnymi zasadami swobody przepływu 
pracowników oraz przedsiębiorczości, a także z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości
w wielu sprawach, np. sprawa 31/00 (Conseil National de l’Ordre des Architectes przeciwko 
Nicholasowi Dreessenowi).

Po rozszerzeniu UE lekarze z nowych państw członkowskich, którzy ukończyli lub rozpoczęli 
studia medyczne przed przystąpieniem ich państwa członkowskiego do UE nie korzystają 
z automatycznego uznawania, gdyż ich wykształcenie nie jest uznawane za zgodne 
z wymogami w zakresie wykształcenia, określonymi w art. 21 dyrektywy 2005/36/WE1.

Niemniej jednak wykształcenie medyczne lekarzy, którzy wykonują swój zawód skutecznie 
i zgodnie z prawem przez pewien okres w rodzimym państwie członkowskim lub w każdym 
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może być uznane automatycznie na 
podstawie tak zwanych „praw nabytych”.

W odniesieniu do zaświadczenia ukończenia kursu specjalistycznego, wydanego przez 
właściwe władze byłej Czechosłowacji, art. 23 ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE określa 
szczegółowe prawa nabyte przysługujące osobom migrującym, które posiadają takie 
dokumenty. Zgodnie z treścią powyższego artykułu zaświadczenie powinno zostać wydane 
przez odpowiednie organy Słowacji lub Republiki Czeskiej, w których stwierdza się, że 
posiadacz danego dokumentu faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał przedmiotowe 
rodzaje działalności nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat 
poprzedzających wydanie zaświadczenia.

Z art. 23 ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE wynika, iż kwalifikacje uprawniające do 
podejmowania działalności zawodowej lekarza osób, które rozpoczęły kształcenie przed 
dniem 1 stycznia 1993 r., mogą być uznane automatycznie tylko, jeśli spełnione zostały 
warunki dotyczące praw nabytych, a tym samym nie na podstawie zaświadczenia wydanego 
przez władze słowackie lub czeskie, stwierdzającego zgodność z minimalnymi wymogami 
w zakresie kształcenia, określonymi w dyrektywie 2005/36/WE.

Ponieważ składający petycję przez ostatnie dwanaście lat pracował w sektorze 
farmaceutycznym, nie może się powoływać na wyżej wymienione prawa nabyte.

W dniu 20 października 2007 r. dyrektywa 2005/36/WE weszła w życie, a w jej art. 10 lit. b) 
uwzględniono sytuacje podobne do sytuacji składającego petycję w tym znaczeniu, że 
zastosowanie ma ogólny system nieautomatycznego uznawania, co jest korzystniejsze niż 
uznawanie na podstawie traktatu WE. Oznacza to, że niemieckie władze porównują 
kształcenie składającego petycję z obecnie obowiązującymi niemieckimi wymogami 
dotyczącymi kształcenia. Tylko w przypadku istotnych różnic właśc iwe władze 
przyjmującego państwa członkowskiego mogą wprowadzić środki uzupełniające.

Ponadto niemieckie władze muszą przestrzegać trzymiesięcznego terminu od chwili 
dostarczenia przez składającego petycję wszystkich potrzebnych dokumentów.

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Dziennik Urzędowy L255 z 30 września 2005 r., s. 22.
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W odniesieniu do zaświadczenia wymaganego przez niemieckie władze, mogą one go 
wymagać, jeśli tego samego oczekują od swoich obywateli pragnących podjąć zawód lekarza.
Z zasady państwa członkowskie akceptują jako wystarczający dowód potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe dokument wymagany w rodzimym państwie członkowskim.
Jednakże, ponieważ składający petycję od 12 lat zamieszkuje w Niemczech, niemieckie 
władze mogą wymagać od niego okazania takiego dokumentu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w tym zakresie w Niemczech.

Jeśli składający petycję postanowi przeprowadzić się z powrotem do Czech, nie musi ubiegać 
się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, ponieważ posiada czechosłowacki dyplom 
lekarza.

Komisja zwróciła się pismem z dnia 17 listopada 2008 r. do niemieckich władz o dodatkowe 
informacje, aby zbadać tę sprawę.

Wniosek

Komisja oczekuje na dodatkowe informacje ze strony niemieckich władz zanim wyciągnie 
jakiekolwiek wnioski.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

W swej odpowiedzi z dnia 19 grudnia 2008 r. niemieckie władze stwierdzają, że porównały 
wykształcenie składającego petycję z niemieckimi wymogami w zakresie wykształcenia, a 
wynikiem tego było podjęcie negatywnej dla niego decyzji, którą mu zakomunikowano.

Należy wziąć pod uwagę, że składający petycję uzyskał swe kwalifikacje medyczne w 
Czechosłowacji w roku 1971, kiedy kształcenie nie odpowiadało minimalnym wymogom w 
zakresie wykształcenia, określonym w art. 24 dyrektywy 2005/36 w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, i że jego sięgające 25 lat doświadczenie zawodowe zostało nabyte 
w szczególnej oprawie lotniska, a to sprawie, że nie można go uznać za szczególnie ważkie.  
Przy porównywaniu kształcenia nabytego przez składającego petycję z niemieckimi 
wymogami w zakresie podstawowego kształcenia medycznego, władze niemieckie kierowały 
się poszanowaniem prawa UE. 

Kiedy Komisja poinformowała składającego petycję o swoich planach zamknięcia sprawy, 
składający petycję przekazał nowe informacje na temat dodatkowej praktyki zawodowej na 
różnych oddziałach szpitali. Udostępnione informacje wskazują raczej na to, że dotyczyła ona 
praktyki zawodowej kształcenia z chorób wewnętrznych (medycyna ogólna), w ramach 
ogólnej praktyki medycznej. 

Ponieważ informacje dostarczone Komisji nie zmieniły wyniku dokonanej przez nią oceny 
prawnej, w dniu 14 maja 2009 r. Komisja postanowiła zamknąć sprawę. 

Wniosek

Z ww. przyczyn niemieckie władze nie naruszyły prawa UE.


