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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1695/2008, którą złożył W.R. (Niemcy), w sprawie nieprzestrzegania 
procedur dotyczących wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych we 
Francji i w Niemczech   

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest niemieckim obywatelem zamieszkującym w Wielkiej Brytanii, 
zwrócił się do władz niemieckich, a następnie do władz francuskich o uznanie jego 
kwalifikacji zawodowych jako lekarza specjalisty w zakresie chorób klatki piersiowej, w 
charakterze którego pracował w Wielkiej Brytanii. Składający petycję krytykuje sposób, w 
jaki władze niemieckie i francuskie potraktowały jego prośbę o udzielenie informacji na temat 
dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o zatwierdzenie jego kwalifikacji. Zgodnie z 
informacjami podanymi przez składającego petycję jego wniosek jest obecnie rozpatrywany
przez właściwą komisję francuskiej Naczelnej Izby Lekarskiej (Conseil National de l'Ordre 
des Médecins); niemniej jednak organ ten nie udzielił odpowiedzi w terminie przewidzianym 
w art. 51 dyrektywy 2002/36/WE. Składający petycję opisuje liczne problemy i 
antyeuropejskie podejście, z jakim się zetknął w Wielkiej Brytanii, a także w Niemczech i we 
Francji. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji u właściwych 
władz francuskich w celu nakazania im, by przestrzegały terminu określonego w prawie 
wspólnotowym, ponieważ opóźnienie w wydaniu decyzji uniemożliwia mu kandydowanie 
na różne stanowiska oferowane przez francuskie szpitale.  

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 26 marca 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Petycja
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Składający petycję posiada kwalifikacje medyczne na poziomie podstawowym zdobyte w 
Niemczech oraz specjalistyczne kwalifikacje w dziedzinie chorób wewnętrznych 
potwierdzone przez izbę lekarską w Westfalen-Lippe (Niemcy) w 1998 r. po ukończeniu 
przez niego kształcenia specjalistycznego, które rozpoczął w 1987 r. W 1998 r. składający 
petycję przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie uznano jego dyplom ukończenia 
studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem lekarza i specjalistyczne kwalifikacje w 
dziedzinie chorób wewnętrznych. W Wielkiej Brytanii pracował jednak w dwóch innych 
specjalnościach, a mianowicie choroby układu oddechowego oraz endokrynologia i 
diabetologia, nie uzyskawszy przy tym specjalistycznych kwalifikacji w zakresie tych 
specjalności. 

W Niemczech i we Francji składający petycję ma uprawnienia do wykonywania zawodu  
lekarza specjalisty internisty, w którym to zawodzie uzyskał kwalifikacje w Niemczech.  
Jednak obecnie chciałby pracować w Niemczech jako specjalista w dziedzinie chorób układu 
oddechowego, a we Francji – jako specjalista endokrynolog-diabetolog. 

W celu uznania tych kwalifikacji składający petycję zwrócił się do niemieckich i francuskich 
władz. W petycji krytykuje on sposób, w jaki władze niemieckie i francuskie potraktowały 
jego prośbę o udzielenie informacji na temat dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o 
zatwierdzenie jego kwalifikacji.

Uwagi Komisji do petycji

Komisja zna sprawę, gdyż otrzymała skargę przeciwko Niemcom oraz przeciwko Francji. 

Główną kwestią w tej sprawie jest to, że na podstawie praktyki zawodowej w Wielkiej 
Brytanii składający petycję pragnie wykonywać zawód lekarza specjalisty w dziedzinie 
chorób układu oddechowego w Niemczech oraz lekarza specjalisty w dziedzinie 
endokrynologii i diabetologii we Francji, pomimo że nie uzyskał odpowiednich kwalifikacji. 
W tym celu prawie jednocześnie zwrócił się do dwóch francuskich oraz do siedmiu 
niemieckich organów.  W Niemczech właściwe władze były nieco zdezorientowane treścią 
nieformalnego wniosku złożonego przez składającego petycję, a co do Francji to nie złożył on 
właściwie do władz francuskich wniosku o uznanie kwalifikacji, lecz skierował raczej 
nieformalne pismo, w którym wyraził swoją chęć wykonywania zawodu lekarza specjalisty 
endokrynologa-diabetologa.

Jeżeli chodzi o lekarzy, dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych zawiera wyłącznie system uznawania kwalifikacji zawodowych i nie obejmuje 
uznawania praktyki zawodowej. Dlatego też na mocy dyrektywy 2005/36/WE nie jest 
możliwe uzyskanie uznania kwalifikacji w jednym państwie członkowskim wyłącznie na 
podstawie praktyki zawodowej odbytej w innym państwie członkowskim. To częściowo 
tłumaczy zdezorientowanie właściwych władz francuskich i niemieckich. Zgodnie z art. 51 
ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego 
potwierdza otrzymanie wniosku w terminie miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia 
wnioskodawcę o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów. Przepis ten zakłada, że 
właściwym władzom przedłożono odpowiedni wniosek.
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Z pism skierowanych przez składającego petycję do władz niemieckich nie wynikało jasno, 
czy jego zamiarem było uzyskanie uznania jego praktyki zawodowej jako części kształcenia 
specjalistycznego w Niemczech w celu uzyskania niemieckiego dokumentu potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji w dziedzinie chorób układu oddechowego, czy raczej złożenie 
wniosku o uznanie jego kwalifikacji zawodowych, m.in. z tego względu, że nie wykorzystał 
w tym celu standardowego formularza wniosku ani nie zastosował się do związanych z nim 
instrukcji.  

Jeden z właściwych organów (Westfalen-Lippe) odmówił uznania jego kwalifikacji jako 
specjalisty w dziedzinie chorób układu oddechowego, ponieważ posiada on niemieckie 
dokumenty potwierdzające posiadanie podstawowych kwalifikacji lekarskich oraz 
specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, a nie brytyjski dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji w dziedzinie chorób układu oddechowego. Organ ten 
poinformował go, że może zostać zarejestrowany jako specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych oraz że może złożyć wniosek o uznanie jego praktyki zawodowej jako części 
kształcenia w celu uzyskania niemieckiego dokumentu potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji w dziedzinie chorób układu oddechowego. W przeciwnym przypadku może on 
odwołać się od tej decyzji. Inny właściwy organ (Nordbaden, Brema) w odpowiedzi 
skierowanej do składającego petycję zwrócił się o dostarczenie zaświadczenia 
stwierdzającego, że zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej spełnia minimalne wymogi 
dyrektywy. 

Składający petycję zwrócił się również do władz francuskich z zamiarem wykonywania we 
Francji zawodu lekarza specjalisty endokrynologa-diabetologa. Skierował on pismo (bez 
żadnych dokumentów poświadczających) do Okręgowej Izby Lekarskiej w Paryżu oraz do 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Ardenach, w którym stwierdził, że pragnie wykonywać zawód 
lekarza specjalisty endokrynologa-diabetologa, lecz nie załączył wniosku o uznanie 
kwalifikacji. Wygląda na to, że francuskie władze również były zdezorientowane jego 
pismem z tego względu, że był on już zarejestrowany we Francji jako specjalista internista, a 
zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE nie jest możliwe wykonywanie zawodu lekarza specjalisty 
bez posiadania odpowiednich kwalifikacji specjalistycznych. Kiedy Komisja zwróciła się do 
składającego petycje o dostarczenie kopii wniosków skierowanych do władz francuskich, 
okazało się, że nie złożył on wniosku, lecz wysłał raczej pismo intencyjne. Dlatego też 
Komisja nie mogła zwrócić się do francuskich władz za pośrednictwem systemu SOLVIT. Z 
najświeższych kopii korespondencji wysłanej przez składającego petycję oraz z kopii 
korespondencji, którą otrzymał od Okręgowej izby Lekarskiej w Somme dnia 14 listopada 
2008 r., nie wynika już jasno, że jego prośba jest traktowana przez nie jako wniosek o uznanie 
kwalifikacji. Wygląda raczej na to, że Izba uznała ją za wniosek o uznanie jego praktyki 
zawodowej odbytej w Wielkiej Brytanii w celu uzyskania francuskiego dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii, a nie za 
wniosek o uznanie praktyki zawodowej. Rzeczywiście zgodnie z art. 51 ust. 2 dyrektywy 
2005/36/WE procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu 
regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w
przyjmującym państwie członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w 
terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. 
Jednak w tym przypadku termin trzech miesięcy nie ma zastosowania, gdyż dotyczy on 
wymogów związanych z kształceniem specjalistycznym oraz wydania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji specjalistycznych, a oba te elementy wchodzą w 
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zakres kompetencji państw członkowskich.  

Ponadto wątpliwe jest, czy składający petycję może uzyskać uznanie kwalifikacji na mocy 
art. 43 Traktatu (zob. sprawa C-340/89 Vlassopolou), gdyż nie wykonywał on w Wielkiej 
Brytanii zawodu lekarza specjalisty w dziedzinie chorób układu oddechowego ani lekarza 
specjalisty endokrynologa-diabetologa.  

Ponieważ wygląda na to, że w jednym przypadku składający petycję nie złożył wniosku o 
uznanie kwalifikacji (Francja), a w drugim złożył wniosek, lecz nie na podstawie art. 43 
Traktatu (Niemcy), nie można wyciągnąć wniosku, że niemieckie lub francuskie władze 
naruszyły art. 43 Traktatu. Władze te nie naruszyły także dyrektywy 2005/36/WE.

Wnioski

Z wyżej podanych powodów Komisja nie może wyciągnąć wniosku, że Francja lub Niemcy 
naruszają prawodawstwo wspólnotowe. 


