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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1112/2009, którą złożyła Velina Stefanova Stefanova (Bułgaria)
z 46 podpisami, w sprawie nieuznawania kwalifikacji bułgarskich położnych
w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że odmawiając uznania kwalifikacji bułgarskich położnych, 
hiszpańskie władze oświatowe naruszają przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W szczególności 
odnosi się ona do art. 10 (Zakres), art. 11 (Poziomy kwalifikacji) oraz art. 12 (Równe 
traktowanie kwalifikacji) przedmiotowej dyrektywy. Składająca petycję nie sprzeciwia się 
wymogom adaptacyjnym, nalega jednak, aby tam, gdzie to konieczne, były one wdrażane 
zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a) i ust. 5. Na koniec składająca petycję zauważa też, że w tej 
sprawie nie uwzględniono w żaden sposób terminów określonych w art. 51. Wzywa ona 
zatem Parlament Europejski do podjęcia interwencji u władz hiszpańskich, tak aby zapewnić 
uznawanie przez nie kwalifikacji zawodowych bułgarskich położnych zgodnie z przepisami 
przedmiotowej dyrektywy, a tym samym przyznanie tym położnym prawa do wykonywania 
zawodu w Hiszpanii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Ocena prawna

a) Nieprzestrzeganie przez władze Hiszpanii terminów proceduralnych 
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Jedną wspólną cechą wniosków jest to, że władze Hiszpanii nie działały w zgodzie
z terminami proceduralnymi przewidzianymi w art. 51 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1 (dalej zwanej dyrektywą). 
Komisja ma świadomość, że taki brak zgodności z przepisami mógł zaszkodzić składającym 
petycję. Dlatego w e-mailu z 4 grudnia 2009 r. Komisja zaleciła im, aby rozważyły zwrócenie 
się do hiszpańskich sądów o nakaz wypłaty odszkodowania, gdyż jedynie sądy krajowe są 
uprawnione do nakazania hiszpańskim władzom wypłaty odszkodowania za wyrządzone 
szkody.

b) Uznawanie dyplomów pielęgniarskich

Pielęgniarki, które zdobyły wykształcenie w jednym państwie członkowskim, mogą uzyskać 
uznanie kwalifikacji w innym państwie członkowskim na dwa sposoby:

i) Kwalifikacje pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną uznawane są automatycznie, 
jeśli kształcenie spełnia wymogi przewidziane w art. 31 dyrektywy, a tytuł zawodowy 
figuruje w załączniku V pkt 5.2.2.

Składające petycję twierdzą, że bułgarskie ustawodawstwo zasymilowało wszystkie 
kwalifikacje pielęgniarskie i teraz odpowiada im tytuł licencjata (co najmniej trzyletnie 
kształcenie w ramach studiów wyższych). Zgodnie z takim tokiem myślenia zastosowanie 
miałby art. 12 dotyczący wewnętrznej asymilacji kwalifikacji zawodowych przez państwa 
członkowskie, w związku z czym kwalifikacje składających petycję spełniałyby wymogi 
zharmonizowanego kształcenia ustanowione w art. 31 ust. 3 dyrektywy i powinny zostać 
uznane automatycznie. 
Komisja nie podziela takiego poglądu. Art. 12 umieszczony w rozdziale dyrektywy 
dotyczącym uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego nie ma zastosowania
w wypadku zawodów, dla których przewidziano automatyczne uznawanie kwalifikacji na 
podstawie zharmonizowanych wymogów kształcenia. 
Ponadto rząd Bułgarii wskazał datę 1 stycznia 2007 r. jako termin, po którym kształcenie 
bułgarskich pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną uznaje się za zgodne
z minimalnymi wymogami kształcenia ustanowionymi w art. 31 dyrektywy (zob. załącznik V
pkt 5.2.2 do dyrektywy). 

Nawet jeśli kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną nie spełnia 
wspomnianych wymogów, zgodnie z art. 23 ust. 1 kwalifikacje są uznawane automatycznie, 
pod warunkiem, że towarzyszy im zaświadczenie potwierdzające, iż posiadacz kwalifikacji 
faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał czynności pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających 
wydanie zaświadczenia („prawa nabyte”).

Z petycji i z informacji dostarczonych przez władze Hiszpanii wynika, że mimo to żadna ze 
składających petycję nie może skorzystać z automatycznego uznania kwalifikacji:
– niektóre z nich nie kształciły się jako pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną, lecz 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).
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jako pielęgniarki wyspecjalizowane, które zgodnie z dyrektywą nie mogą korzystać
z automatycznego uznawania kwalifikacji,
– te, które kształciły się jako pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną, uzyskały 
kwalifikacje przed 2007 r. i nie posiadają koniecznego doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez art. 23 ust. 1, by skorzystać z systemu praw nabytych zgodnie
z dyrektywą.

ii) Ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych ma zastosowanie w przypadku: 
– pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, które nie spełniają minimalnych 
wymogów kształcenia ustanowionych w art. 31 i nie posiadają koniecznego doświadczenia 
zawodowego wymaganego w art. 23 ust. 1 dyrektywy (art. 10 lit. b)), oraz
– pielęgniarek wyspecjalizowanych, które wnoszą o uznanie kwalifikacji pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną w przyjmującym państwie członkowskim (art. 10 lit. f)) 
(hiszpańskie przepisy przewidują, że wszystkie pielęgniarki w Hiszpanii powinny być 
wykształcone jako pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną, a zatem wyspecjalizowane 
pielęgniarki ubiegające się o uznanie kwalifikacji w Hiszpanii także podlegają temu 
przepisowi).

W związku z powyższym we wszystkich przypadkach, w których składające petycję zwróciły 
się o uznanie ich kwalifikacji pielęgniarskich, stosuje się system ogólny.

b) Uznawanie kwalifikacji położnych

Kwalifikacje położnych uznawane są automatycznie, jeśli kształcenie spełnia wymogi 
dotyczące kształcenia przewidziane w art. 40 dyrektywy, a tytuł zawodowy figuruje
w załączniku V pkt 5.5.2 i spełnione są warunki wymienione w art. 41 dyrektywy. W chwili 
przystąpienia Bułgarii do UE rząd Bułgarii wskazał datę 1 stycznia 2007 r. jako termin 
odniesienia: jedynie kształcenie położnych rozpoczęte po tej dacie uznaje się za zgodne
z minimalnymi wymogami kształcenia ustanowionymi w dyrektywie (zob. załącznik V
pkt 5.5.2 do dyrektywy). 
Jak wyjaśniono wcześniej w przypadku uznawania kwalifikacji pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, art. 12 nie może być stosowany do przypadków 
uznawanych automatycznie na podstawie zharmonizowanych wymogów dotyczących 
kształcenia. W związku z tym wewnętrzna asymilacja różnych kwalifikacji położniczych nie 
może służyć za podstawę automatycznego uznawania bułgarskich dyplomów położnych 
uzyskanych przed 2007 r.

W dyrektywie znajduje się także przepis dotyczący praw nabytych położnych. Zgodnie
z art. 23 ust. 1 dyrektywy kwalifikacje są uznawane automatycznie, nawet jeśli kształcenie 
położnej nie spełnia minimalnych wymogów dotyczących kształcenia, pod warunkiem, że 
towarzyszy im zaświadczenie potwierdzające, iż posiadacz kwalifikacji faktycznie i zgodnie
z prawem wykonywał działalność położnej nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata
w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia. Również i w tym wypadku
z petycji i z informacji otrzymanych od władz Hiszpanii wynika, że mimo to żadna ze 
składających petycję nie posiada takiego zaświadczenia.

Zgodnie z art. 10 lit. b) ogólny system ma zastosowanie także wobec położnych, które nie 
spełniają minimalnych wymogów kształcenia i nie posiadają koniecznego doświadczenia 
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zawodowego wymaganego w art. 23 ust. 1 lub art. 43 dyrektywy. W związku z tym wniosek 
składających petycję położnych o uznanie kwalifikacji w Hiszpanii również rozpatruje się
w ramach systemu ogólnego. 

d) Uznawanie kwalifikacji w ramach systemu ogólnego

Uznawanie kwalifikacji w ramach systemu ogólnego opiera się na porównaniu kształcenia 
odbytego przez wnioskodawcę i wymogów dotyczących kształcenia w przyjmującym 
państwie członkowskim. Zgodnie z art. 14 dyrektywy, jeśli występuje znaczna różnica
w zakresie materiału objętego kształceniem lub długości kształcenia, właściwe władze 
przyjmującego państwa członkowskiego są uprawnione do uzależniania uznania kwalifikacji 
zawodowych od środka wyrównawczego, który może przyjąć formę testu umiejętności lub 
stażu adaptacyjnego. Art. 12 dyrektywy nie uniemożliwia przyjmującemu państwu 
członkowskiemu stosowania środka wyrównawczego w przypadku spełnienia warunków 
przewidzianych w art. 14.

Podczas porównywania kształcenia odbytego przez składające petycję w Bułgarii
z hiszpańskimi wymogami właściwe władze Hiszpanii uwzględniają wyłącznie przedmioty, 
które składające petycję faktycznie studiowały w toku kształcenia. Władze Hiszpanii mogą 
zignorować to, że kwalifikacje uzyskane przed 2007 r. zostały zasymilowane z tymi, które 
spełniają minimalne wymogi kształcenia.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności właściwe władze Hiszpanii biorą pod uwagę zawodowe 
doświadczenia wnioskodawcy i studia związane z zawodem, aby ocenić, czy w pełni lub 
częściowo pokrywają one znaczną różnicę między wykształceniem wnioskodawcy
a obowiązującymi w Hiszpanii wymogami dotyczącymi kształcenia (art. 14 ust. 5 
dyrektywy).

Tylko badając każdy przypadek z osobna, można ocenić, czy porównanie przeprowadzone 
przez władze Hiszpanii i podjęta przez nie decyzja o zastosowaniu środka wyrównawczego są 
uzasadnione. W związku z tym Komisja zauważa, że zgodnie z art. 51 ust. 3 dyrektywy od 
decyzji właściwych władz przysługuje odwołanie zgodnie z prawem krajowym. Komisja nie 
posiada wymaganych kompetencji technicznych, aby rozpocząć z przyjmującym państwem 
członkowskim debatę na temat przeprowadzonego porównania, toteż jej działania są w tym 
kontekście ograniczone do oceny oczywistych błędów. W wypadku sporów dotyczących 
wyniku porównania organem uprawnionym do dokonania przeglądu jest sąd krajowy. 

Działania Komisji na rzecz składających petycję 

Po otrzymaniu indywidualnych skarg składających petycję i kolejnej obywatelki Bułgarii 
Komisja wszczęła dochodzenie przeciwko Hiszpanii za pośrednictwem projektu EU PILOT, 
żądając od właściwych władz wyjaśnienia, jak stosowały ogólny system uznawania 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, które nie mogą korzystać
z automatycznego uznawania kwalifikacji. Dnia 24 listopada 2009 r. hiszpańskie władze 
poinformowały Komisję, że w dniach 17–20 listopada 2009 r. przesłały listami poleconymi 
decyzje dotyczące wszystkich nierozstrzygniętych wniosków składających petycję. 
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W listach tych zaproszono wnioskodawczynie do przystąpienia do testu umiejętności dnia 30 
stycznia 2010 r. Jeśli któraś z wnioskodawczyń nie wyrazi chęci podejścia do testu lub jeśli 
go nie zda, może odbyć staż adaptacyjny trwający najwyżej cztery miesiące i rozpoczynający 
się w marcu 2010 r. Decyzje te pozostają w zgodzie z dyrektywą.

Komisja uważa, że jeśli właściwe władze Hiszpanii prawidłowo wdrożą środki 
wyrównawcze, sprawa naruszenia przepisów zostanie zamknięta. Dnia 4 grudnia 2009 r.
Komisja poinformowała składające petycję za pośrednictwem poczty elektronicznej
o dokonanej przez siebie prawnej ocenie ich spraw i o prawie zabiegania przed hiszpańskimi 
sądami o odszkodowanie za niezgodne z terminami proceduralnymi działanie hiszpańskich 
władz. Komisja nie otrzymała od składających petycję żadnej odpowiedzi.


