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Komisja Petycji

25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0504/2009, którą złożyła E.C.N. (Hiszpania), w sprawie uznania jej 
dyplomu lekarza w celu umożliwienia jej wykonywania zawodu we Francji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję posiada hiszpański dyplom lekarza uzyskany w 2006 r. Znalazła pracę 
w Perpignan, a „l'Ordre des Médecins” (izba lekarska) wymaga, by jej kwalifikacje zostały 
uznane zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE. Uniemożliwiło to składającej petycję podjęcie 
pracy, na którą miała podpisaną umowę od 23 marca 2009 r. Składająca petycję zwróciła się 
do hiszpańskiego ministerstwa o zatwierdzenie/uznanie dyplomu, ale uważa, że stanowi to 
przeszkodę dla swobodnego przemieszczania się osób.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Wydaje się, że składająca petycję posiada dyplom lekarza uzyskany w jednym z państw 
członkowskich UE. Składająca petycję chciałaby pracować jako lekarz we Francji i znalazła 
wakat poprzez sieć EURES. Składająca petycję twierdzi, że jej kwalifikacje zostały już 
uznane zgodnie z dyrektywą 93/16/EWG, a następnie zostały potwierdzone przez Agencję 
Mobilności Zawodowej w Europie. Skarży się, że pomimo uznania kwalifikacji zgodnie 
z dyrektywą 93/16/EWG, izba lekarska z Perpigan wymagała od niej zastosowania się do 
dyrektywy 2005/36/WE.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywa 93/161 dotycząca lekarzy została uchylona i zastąpiona dyrektywą 2005/36/WE2

w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Ustanawia ona europejskie ramy prawne 
w celu zapewnienia uznawalności dyplomów na terenie UE. 

W odniesieniu do lekarzy dyrektywa 2005/36/WE obejmuje dwa systemy uznawalności: 
automatyczne uznawanie dla zawodów sektorowych, takich jak lekarze, dla których 
minimalne wymogi co do wykształcenia zostały zharmonizowane na szczeblu UE oraz 
nieautomatyczne uznawanie dla zawodów, w przypadku których brak zharmonizowania 
minimalnych wymogów co do wykształcenia na szczeblu UE.

Automatyczne uznawanie oznacza, że właściwe organy przyjmującego państwa 
członkowskiego nie mogą sprawdzić podstaw wykształcenia imigranta, a także, że żadne 
środki wyrównawcze nie mogą zostać wprowadzone wobec imigranta. Jednakże składająca 
petycję będzie nadal musiała wysłać wniosek o uznanie jej dyplomu odpowiednim organom 
państwa członkowskiego, w którym planuje podjąć działalność. Za każdym razem, gdy 
składająca petycję będzie chciała podjąć działalność w innym państwie członkowskim, będzie 
musiała złożyć wniosek w odpowiednim państwie.

Wniosek

Francuskie władze nie naruszyły dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, żądając od składającej petycję złożenia wniosku o uznanie jej kwalifikacji 
medycznych. 

                                               
1 Dyrektywa Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu 
lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji, Dz.U. L165 z 7.7.1993, s. 0001–0024.
2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Dz.U. L255 z 30.9.2005, s. 22.


