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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0230/2006, którą złożył Michael Reichart (Austria) w sprawie 
uznawania szkoleń medycznych na podstawie kwalifikacji zdobytych
w dwóch lub więcej krajach UE lub EOG

1. Streszczenie petycji

Dyrektywa 93/16/EWG ustanawia obowiązek wzajemnego uznawania posiadanych 
kwalifikacji medycznych w odniesieniu do ogólnych i specjalistycznych studiów medycznych
w określonym kraju. Jednakże składający petycję, który odbył studia medyczne w Austrii,
a następnie został oficjalnie zarejestrowany jako lekarz w Szwecji, obecnie chce rozpocząć 
specjalistyczne szkolenie w Szwecji lub w Norwegii. Ponieważ jego kwalifikacje medyczne 
nie są uznawane w Austrii, nie może on tam prowadzić praktyki. Składający petycję twierdzi, 
że władze austriackie traktują go mniej przychylnie niż osoby innej narodowości, które 
zdobyły kwalifikacje i zarejestrowały się w innym kraju, a mają prawo do prowadzenia 
praktyki w Austrii. Zdaniem składającego petycję, jest to przykład naruszenia zasady 
swobodnego przepływu pracowników i równego traktowania na terenie UE. Domaga się on 
również wzajemnego uznawania kwalifikacji lekarzy, którzy zdobyli je w dwóch lub więcej 
krajach UE lub EOG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

I. Uwagi Komisji dotyczące argumentów zawartych w petycji

Komisji Europejskiej znana jest sytuacja, która ma miejsce w Austrii, gdzie dyplom 
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podstawowego wykształcenia medycznego wydawany jest dopiero po ukończeniu szkolenia 
specjalistycznego (lub szkolenia jako lekarz ogólny). 

Dyrektywa 93/16/EWG jako taka nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku 
wydawania dyplomu podstawowego wykształcenia medycznego zaraz po ukończeniu 
6-letnich podstawowych studiów medycznych. Jednakże jeśli państwo członkowskie 
postanowi wydać dyplom podstawowego wykształcenia medycznego dopiero jakiś czas po 
ukończeniu 6-letnich studiów, to taka decyzja możliwa jest jedynie wtedy, gdy nie stanowi 
ona przeszkody dla swobodnego przepływu austriackich lekarzy w Unii Europejskiej. 

Oznaczałoby to, że władze austriackie muszą wydać dyplom podstawowego wykształcenia 
medycznego austriackim absolwentom studiów medycznych, którzy złożą uzasadniony 
wniosek, przykładowo wskazując na chęć prowadzenia działalności medycznej w innym 
państwie członkowskim. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy chodzi o szkolenie 
specjalistyczne, czy też szkolenie w zakresie ogólnej praktyki medycznej, ani nawet czy 
chodzi o działalność medyczną, która nie jest wykonywana ani przez specjalistów 
posiadających dyplom europejski, ani przez lekarza ogólnego. 

W załączniku A do dyrektywy 93/16/EWG – który ma zawierać tytuły odpowiadające 
kwalifikacjom zawodowym w zakresie medycyny podstawowej w każdym z państw 
członkowskich – wymienione są dwa tytuły dla Austrii (a mianowicie kwalifikacje zawodowe
w zakresie medycyny podstawowej ORAZ kwalifikacje zawodowe specjalisty lub lekarza 
ogólnego). Zatem władze austriackie nigdy nie wydadzą dyplomu kwalifikacji zawodowych
w zakresie medycyny podstawowej osobie, która ukończyła jedynie podstawowe studia 
medyczne w Austrii.

Taka sytuacja rzeczywiście ma bardzo poważne konsekwencje dla austriackich absolwentów 
studiów medycznych i to z kilku powodów.

Absolwenci mogą wyrażać chęć odbycia szkolenia specjalistycznego w innym państwie 
członkowskim. W przeważającej większości państw członkowskich muszą oni być wpisani do 
rejestru lekarzy, aby mieć uprawnienia do praktykowania medycyny. Właściwe władze tych 
państw członkowskich, w których wymagany jest wpis do rejestru lekarzy, mogą odmówić 
rejestracji danej osoby, jeśli nie może ona dostarczyć dyplomu podstawowego wykształcenia 
medycznego, o którym mowa w załączniku A dyrektywy 93/16/EWG, lub mogą zezwolić 
jedynie na czasowy wpis w rejestrze, obowiązujący jedynie na ograniczonym obszarze. 

Z kolei inni absolwenci mogą wyrażać zamiar wykonywania specjalistycznej działalności 
medycznej w innym państwie członkowskim, która to działalność nie jest wykonywana przez 
specjalistę w dziedzinie medycyny ani lekarza ogólnego, lecz która wciąż wymaga od danej 
osoby wpisu do rejestru lekarzy, by uzyskać uprawnienia do wykonywania tejże działalności.

W przypadku absolwentów, którzy zdobyli kwalifikacje specjalisty lub lekarza ogólnego
w jednym państwie członkowskim, a następnie przenieśli się do drugiego państwa 
członkowskiego, nie można w tym drugim państwie członkowskim automatycznie uznać 
dyplomu podstawowego wykształcenia medycznego.
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II. Wnioski

Wydaje się, że podejście zastosowane przez władze austriackie w odniesieniu do wydawania 
dyplomów podstawowego wykształcenia medycznego stanowi przeszkodę w swobodnym 
przepływie austriackich absolwentów medycyny, co oczywiście jest sprzeczne z duchem 
dyrektywy 93/16/EWG, której głównym celem jest ułatwienie swobodnego przepływu 
lekarzy w obrębie UE. 

W dniu 3 października 2006 r. Komisja zwróciła się do władz austriackich z prośbą
o rozwiązanie tego problemu poprzez dostosowanie obowiązujących przepisów.

Komisja zwróciła się również do władz austriackich, aby dopóki problem nie zostanie 
rozwiązany, uznawały kwalifikacje zawodowe specjalistów w dziedzinie medycyny lub 
lekarzy ogólnych uzyskane przez austriackich absolwentów medycyny w innych państwach 
członkowskich, ponieważ każde inne podejście będzie sprzeczne z duchem dyrektywy 
93/16/EWG. 

Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszych postępach w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

I. Uwagi Komisji dotyczące argumentacji składającego petycję

Władze austriackie skontaktowały się z Komisją w związku ze zmianą wpisu dotyczącego 
austriackiego tytułu kwalifikacji zawodowych w załączniku 5.1.1 do dyrektywy 2005/36/WE. 

Pismem z dnia 26 lipca 2007 r. władze austriackie zwróciły się do Komisji o poradę
w sprawie możliwych dwóch nowych wpisów dotyczących austriackich kwalifikacji 
zawodowych w zakresie podstawowego kształcenia medycznego.

Pierwsza propozycja dotyczy pozostawienia w załączniku 5.1.1. do dyrektywy 2005/36/WE 
jedynie kwalifikacji w zakresie medycyny podstawowej oraz skreślenia tytułu specjalisty
i lekarza ogólnego.

Druga propozycja również dotyczy pozostawienia w załączniku 5.1.1. do dyrektywy 
2005/36/WE jedynie kwalifikacji w zakresie medycyny podstawowej oraz skreślenia tytułu 
specjalisty i lekarza ogólnego, a ponadto przewidywałaby ona dodatkowy roczny okres 
dostosowawczy wraz z wydaniem certyfikatu, który zostałby wymieniony w załączniku 5.1.1 
do dyrektywy 2005/36/WE.

Pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. Komisja poinformowała władze austriackie, że obydwie 
propozycje wydają się zgodne z dyrektywą 2005/36/WE, oraz zwróciła się do nich z prośbą
o bieżące informowanie jej o zmianach w prawodawstwie. 

II. Wnioski

Dotyczący Austrii wpis w załączniku 5.1.1 do dyrektywy 2005/36/WE, zawierającym 
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krajowe tytuły w zakresie podstawowego kształcenia medycznego, zostanie zmieniony, gdy 
tylko Austria przyjmie odpowiednie prawodawstwo i poinformuje o tym Komisję.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

W piśmie z dnia 26 lipca 2007 r. władze austriackie dostarczyły informacje i zwróciły się
o poradę Komisji w sprawie możliwych dwóch nowych wpisów dotyczących austriackich 
kwalifikacji zawodowych w zakresie podstawowego kształcenia medycznego, tak aby ułatwić 
swobodny przepływ austriackich lekarzy chcących odbyć szkolenie specjalistyczne lub 
szkolenie w zakresie ogólnej praktyki medycznej w innym państwie członkowskim. Pismem
z dnia 3 sierpnia 2007 r. Komisja poinformowała władze austriackie, że obydwie propozycje 
wydają się zgodne z dyrektywą 2005/36/WE1,oraz zwróciła się do nich z prośbą o bieżące 
informowanie jej o zmianach w prawodawstwie. 

Komisja nie otrzymała do tej pory informacji od władz austriackich o zmianie krajowych 
tytułów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia 
medycznego, wymienionych w przypadku Austrii w załączniku 5.1.1 do dyrektywy 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Niemniej jednak władze austriackie zapewniły Komisję, że w oczekiwaniu na zmianę prawa
austriackiego będą uznawać tytuły lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne lub
w zakresie ogólnej praktyki medycznej w innym państwie członkowskim po ukończeniu 
6-letniego podstawowego kształcenia medycznego w Austrii, oraz – zgodnie z acquis
w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych – zezwalać im na prowadzenie odnośnej 
działalności zawodowej w Austrii. 

Po przyjęciu przez Austrię stosownych przepisów prawnych i powiadomieniu o nich Komisji 
zostaną dokonane zmiany w dotyczącym Austrii wpisie w załączniku 5.1.1 dyrektywy 
2005/36/WE, który wyszczególnia krajowe tytuły w zakresie podstawowego kształcenia 
medycznego. W międzyczasie zainteresowanym lekarzom nie należy utrudniać prowadzenia 
działalności medycznej, w przeciwnym wypadku mogą oni poinformować o tym Komisję.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 230/2006, 239/2009, 242/2009, 323/2009, 
755/2009 i 970/2009, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Po pierwsze, Austria ma już obowiązujący system wydawania pozwoleń („Approbation”). 
Dyrektywa 2005/36/WE2 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie obliguje państw 
członkowskich do wydania pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza po ukończeniu
podstawowego kształcenia medycznego. A zatem to w gestii poszczególnych państw 
członkowskich leży decyzja, czy wydawać pozwolenie na wykonywanie zawodu lekarza 
komuś, kto posiada tylko dyplom podstawowego wykształcenia medycznego, czy też 
lekarzowi mającemu zarówno dyplom podstawowego wykształcenia medycznego, jak
i dodatkowy dyplom specjalisty lub lekarza ogólnego. Zasada ta jest odzwierciedlona
w punkcie 21 preambuły przedmiotowej dyrektywy: „Automatyczne uznawanie formalnych 
                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005.
2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
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kwalifikacji lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego nie 
narusza uprawnienia państw członkowskich do decydowania, czy kwalifikacje te będą 
powiązane z czynnościami zawodowymi”.

Ponadto to w gestii poszczególnych państw członkowskich leży definiowanie i organizowanie 
różnych specjalizacji medycznych. A zatem dana specjalizacja medyczna nie musi koniecznie 
istnieć we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego nie ma obowiązku uznawania 
kwalifikacji specjalistycznych uzyskanych w innym państwie członkowskim, dla których
w Austrii nie istnieje odnośna specjalizacja.

W przypadku, w którym konkretna specjalizacja nie istnieje w danym państwie 
członkowskim, absolwent medycyny w tym państwie członkowskim może odbyć szkolenie 
specjalistyczne w innym państwie członkowskim. Będzie on uprawniony do wykonywania 
odnośnych działań specjalistycznych w tym ostatnim państwie członkowskim lub w innym 
państwie członkowskim, w którym taka specjalizacja istnieje.

Wnioski

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to w gestii władz austriackich leży nadawanie lekarzowi 
prawa do wykonywania działań medycznych po uzyskaniu przez niego dyplomu 
podstawowego wykształcenia medycznego lub dopiero po zdobyciu dodatkowego dyplomu 
specjalisty lub lekarza ogólnego.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, władze austriackie nie naruszają prawa unijnego, nie uznając 
kwalifikacji specjalistycznych uzyskanych w innym państwie członkowskim, dla których nie 
istnieje odnośna specjalizacja austriacka.


