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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0347/2009, którą złożył Raúl Barrios Martinez (Wielka Brytania)
w sprawie w sprawie niestosowania przez władze hiszpańskie przepisów 
dyrektywy Rady 93/16/EWG mającej na celu ułatwienie swobodnego 
przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw
i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz przepisów traktatu WE dotyczących swobody 
przedsiębiorczości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję posiada tytuł z zakresu medycyny uzyskany na Uniwersytecie
w Cartagenie (Kolumbia), który zgodnie z umową kulturalną między Kolumbią i Hiszpanią 
uznawany jest w tym ostatnim kraju. Następnie odbył on kształcenie specjalistyczne, choć nie 
nadano mu hiszpańskiego tytułu naukowego „Título de Especialista”. Później składający 
petycję przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł szkolenie specjalistyczne i 
w następstwie tego został wpisany do brytyjskiego rejestru specjalistów. W 2007 r. składający 
petycję powrócił do Hiszpanii i aby uzyskać możliwość wykonywania zawodu jako 
specjalista chirurg, wystąpił o uznanie brytyjskiego szkolenia specjalistycznego zgodnie
z przepisami wspomnianych dyrektyw. Właściwe władze hiszpańskie odrzuciły wniosek 
składającego petycję i poinformowały go, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie została przeniesiona na 
grunt prawa tego kraju. Taki stan rzeczy poważnie ogranicza rozwój kariery zawodowej 
składającego petycję i dlatego zwraca się on do Parlamentu o wystąpienie do władz 
hiszpańskich w celu zapewnienia pełnego przestrzegania przez nie unijnego prawodawstwa 
obowiązującego w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Jak wynika z otrzymanych informacji, składający petycję posiada podstawowe kwalifikacje 
medyczne uzyskane w Kolumbii w 1989 r. W 1993 r. pozwolono mu na odbycie kształcenia 
specjalistycznego w Hiszpanii, ale władze hiszpańskie stwierdziły, że nie uznają jego 
podstawowego dyplomu lekarskiego uzyskanego w Kolumbii.

Po kształceniu w Hiszpanii składający petycję otrzymał hiszpańskie świadectwo, w którym 
stwierdza się, że odbył cały kurs kształcenia specjalistów w zakresie traumatologii i chirurgii 
ortopedycznej.

W latach 1995 i 1996 składający petycję odbył dalsze szkolenie w dziedzinie traumatologii
i chirurgii ortopedycznej w Wielkiej Brytanii, ale nie uzyskał nowego dyplomu.

Następnie składający petycję udał się do USA na dalsze szkolenie specjalistyczne
w dziedzinie chirurgii kręgosłupa oraz chirurgii odtwórczej biodra i kolana.

W oparciu o przebyte szkolenia składający petycję złożył następujące oddzielne wnioski
o uznanie jego kwalifikacji w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii:

– W 1998 r. składający petycję wystąpił o uznanie posiadanego wykształcenia. Wniosek 
został odrzucony, ponieważ w owym czasie składający petycję był obywatelem Kolumbii.

– W 1999 r. składający petycję przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie został wpisany do 
brytyjskiego rejestru specjalistów jako lekarz i gdzie pracował zarówno na stanowiskach, na 
których konieczne były posiadane przez niego uznane kwalifikacje, jak i na innych, na 
których nie były one konieczne. Otrzymał świadectwo równoważności, ale nie otrzymał 
wymaganego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje specjalisty – „świadectwa
ukończenia kształcenia specjalistycznego” – ponieważ nie zdawał koniecznego w tym celu 
egzaminu.

– W 2000 r. składający petycję wystąpił z wnioskiem o zarejestrowanie go jako specjalisty
w Wielkiej Brytanii. Władze brytyjskie odrzuciły jednak jego wniosek, ponieważ – jak się 
wydaje – nie spełniał wymogów w zakresie kształcenia lekarzy określonych w dyrektywie
93/16/EWG (która została uchylona i zastąpiona dyrektywą 2005/36/WE).

– W 2000 r. składający petycję wystąpił także z wnioskiem o przyznanie mu hiszpańskiego 
dyplomu specjalisty „Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología”.

– W 2007 r. składający petycję złożył w Hiszpanii wniosek o uznanie wykształcenia 
zdobytego w Wielkiej Brytanii i USA. Władze hiszpańskie odmówiły uznania go za 
specjalistę.

Składający petycję uważa, że zarówno władze hiszpańskie, jak i brytyjskie naruszyły prawo 
unijne.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisji Europejskiej znane są problemy składającego petycję, ponieważ złożył on skargę 
zarówno przeciwko Hiszpanii, jak i Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o skargę przeciwko Hiszpanii, należy rozważyć następujące sprawy.

W roku 1998 i 2000 składający petycję złożył wniosek o uznanie w Hiszpanii jego 
wykształcenia w celu uzyskania hiszpańskiego dyplomu specjalisty „Título de Especialista 
Cirurgía ortopédica y traumatología”. Dyrektywa 2005/36/WE nie narzuca jednak państwom 
członkowskim obowiązku uznawania części kształcenia odbytego w innym państwie 
członkowskim lub w państwie trzecim (art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2005/36/WE oraz 
wynikające z niego orzecznictwo w sprawie Tennah-Durez C-110/01).

Następnie w 2007 r. składający petycję ponownie wystąpił o uznanie w Hiszpanii jego 
wykształcenia zdobytego w Wielkiej Brytanii i USA. W związku z tym przedstawił 
świadectwo rejestracji jako lekarza oraz specjalistyczną rejestrację w Wielkiej Brytanii. 
Wskazał, że jest to nowy dokument uzupełniający dokumenty przedstawione w 1998 r. 
i 2000 r. Właściwe władze zażądały kopii brytyjskich kwalifikacji specjalistycznych, czyli 
„świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego”, wymienionych w załączniku V punkt 
5.1.3 dyrektywy, którymi składający petycję nie dysponował. Z tego powodu władze 
hiszpańskie odmówiły uznania go za specjalistę. Szkolenie, które składający petycję odbył
w Wielkiej Brytanii, nie spowodowało uzyskania żadnych kwalifikacji specjalistycznych 
uznawanych na mocy art. 25 dyrektywy 2005/36/WE i w związku z tym nie może on 
skorzystać z uznania na mocy dyrektywy.

Komisja nie stwierdziła żadnego naruszenia przez władze hiszpańskie praw UE w dziedzinie 
uznawania kwalifikacji zawodowych. Dlatego też skarga przeciwko Hiszpanii została 
odłożona do akt, a składający petycję został o tym poinformowany w dniu 7 kwietnia 2009 r.

Jeśli chodzi o skargę przeciwko Wielkiej Brytanii, na mocy powyższej dyrektywy władze 
brytyjskie nie miały obowiązku uznania kwalifikacji specjalistycznych zdobytych przez 
składającego petycję w Hiszpanii. Powód tego jest taki, że składający petycję nie ma tytułu 
„Título de Especialista” wymienionego w przypadku Hiszpanii w załączniku V punkt 5.1.2
i 5.1.3 dyrektywy 2005/36/WE. Ponadto kształcenie, które składający petycję odbył
w Hiszpanii, nie odpowiada wymogom w zakresie kształcenia minimalnego określonym
w dyrektywie, ponieważ trwało tylko trzy lata zamiast pięciu, których dyrektywa 2005/36/WE 
wymaga w przypadku kształcenia w dziedzinie ortopedii. Dlatego – jak się wydaje – władze 
brytyjskie nie naruszyły przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do uznawania kwalifikacji 
zawodowych.

Ponieważ składający petycję posiadał hiszpańskie kwalifikacje specjalistyczne niedające 
dostępu do wykonywania zawodu w Hiszpanii, władze brytyjskie również nie naruszyły
art. 43 traktatu.

Wniosek
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Na podstawie informacji będących w posiadaniu Komisji nie wydaje się, aby w przypadku 
składającego petycję władze hiszpańskie i brytyjskie naruszyły postanowienia dyrektywy
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.


