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Ref.: Petiţia nr. 1862/2008, adresată de Sancho Rodríguez Villar, de cetăţenie 
spaniolă, privind recunoaşterea şi validarea de către autorităţilor spaniole a 
studiilor sale medicale de specialitate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul menţionează că autorităţile spaniole (Ministerul Educaţiei şi cel al Sănătăţii) 
refuză să îi recunoască cei şapte ani de studii medicale de specialitate (anesteziologie şi 
medicină de terapie intensivă) în Regatul Unit între anii 2001 şi 2007. Această situaţie, care îi 
îngreunează practica în Spania, se referă, de fapt, atât la libera circulaţie a persoanelor, 
precum şi la recunoaşterea calificărilor (Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale). Ca 
urmare, petiţionarul a trebuit să reia, în Spania, studiile de specialitate în anesteziologie 
(examinare şi formare ca medic stagiar rezident). Petiţionarul doreşte recunoaşterea studiilor 
sale de specialitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţionarul deţine o calificare medicală de bază şi a urmat o formare de specialitate în 
Regatul Unit în domeniul anesteziologiei şi al medicinei de terapie intensivă, fără a obţine 
însă diploma de specialitate corespunzătoare în Regatul Unit. Ulterior, petiţionarul a dorit să 
îşi continue formarea de specialitate în Spania. Însă el a trebuit să reia de la început formarea
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de specialitate, deoarece autorităţile spaniole nu au vrut să-i recunoască anii de formare de 
specialitate din Regatul Unit. În opinia petiţionarului, autorităţile spaniole ar trebui să îi 
recunoască formarea urmată în Regatul Unit. 

Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale conţine dispoziţii de 
armonizare a cerinţelor minime de formare şi a instituit un sistem de recunoaştere a 
diplomelor medicale. Totuşi, directiva se referă doar la recunoaşterea calificărilor medicale 
obţinute deja. 

Există posibilitatea ca statele membre să accepte o parte a formării de specialitate într-un alt 
stat membru, atât timp cât autorităţile competente pot să verifice dacă sunt îndeplinite 
condiţiile minime de formare definite în Directiva 2005/36/CE. Totuşi, aceasta este doar o 
posibilitate şi nu constituie o obligaţie impusă de dreptul comunitar. 

Concluzie

În consecinţă, nu poate fi vorba de încălcarea de către Spania a legislaţiei comunitare în ceea 
ce priveşte acquis-ul referitor la recunoaşterea calificărilor profesionale. 

Totuşi, s-ar putea aduce în atenţia autorităţilor spaniole faptul că refuzul de a recunoaşte, fără 
o justificare adecvată, o perioadă de formare într-un alt stat membru ar putea fi interpretat ca o 
sancţionare a unui cetăţean european pentru exercitarea dreptului său la liberă circulaţie şi 
pentru cursurile de formare urmate într-un alt stat membru.


