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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1862/2008, którą złożył Sancho Rodríguez Villar (Hiszpania) 
w sprawie uznania i zatwierdzenia przez hiszpańskie władze jego 
specjalistycznych studiów medycznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje na fakt, że hiszpańskie władze (Ministerstwo Edukacji 
i Zdrowia) odmawiają uznania jego siedmioletnich specjalistycznych studiów medycznych 
w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, które odbył w latach 2001–2007 
w Wielkiej Brytanii. Taka sytuacja, która uniemożliwia składającemu petycję prowadzenie 
praktyki w Hiszpanii, w rzeczywistości odnosi się zarówno do swobodnego przepływu osób, 
jak i do uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych). W rezultacie składający petycję musiał na nowo rozpocząć swoje 
specjalistyczne studia w zakresie anestezjologii w Hiszpanii (egzamin i szkolenie dla 
miejscowych stażystów w zakresie medycyny). Zwraca się on o uznanie jego 
specjalistycznego wykształcenia wyższego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję posiada podstawowe kwalifikacje medyczne i odbył specjalistyczne 
kształcenie w Wielkiej Brytanii w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, 
nie otrzymując jednak odpowiednich kwalifikacji specjalistycznych w Wielkiej Brytanii. 
Następnie składający petycję postanowił kontynuować kształcenie specjalistyczne 
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w Hiszpanii. Jednakże zmuszony był rozpocząć kształcenie specjalistyczne na nowo, 
ponieważ hiszpańskie władze nie wyraziły zgody na zaakceptowanie części kształcenia 
specjalistycznego odbytego w Wielkiej Brytanii. Zdaniem składającego petycję władze 
hiszpańskie powinny zaakceptować kształcenie odbyte w Wielkiej Brytanii.

Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych zawiera przepisy 
harmonizujące minimalne wymogi w zakresie wykształcenia i ustanawia system uznawania 
dyplomów medycznych. Dyrektywa ta dotyczy jednak wyłącznie uznawania kwalifikacji 
medycznych, które zostały już uzyskane.

Państwa członkowskie mają możliwość zaakceptowania części kształcenia specjalistycznego 
odbytego w innym państwie członkowskim, o ile właściwe władze będą w stanie sprawdzić, 
czy zachowano zgodność z minimalnymi wymogami w zakresie wykształcenia określonymi 
dyrektywą 2005/36/WE. Jednakże jest to jedynie możliwość i nie stanowi ona obowiązku
nałożonego przez prawo UE.

Wniosek

W związku z powyższym nie stwierdza się naruszenia przez Hiszpanię prawa UE 
w odniesieniu do wspólnotowego dorobku prawnego w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych.

Niemniej można zwrócić uwagę władz hiszpańskich na fakt, iż pozbawiona należytego 
uzasadnienia odmowa uznania okresu kształcenia odbytego w innym państwie członkowskim 
może zostać potraktowana jako ukaranie obywatela europejskiego za korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się oraz odbycie kształcenia w innym państwie członkowskim.


