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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0452/2009, którą złożył M.A. (Belgia) w sprawie niemożności 
prowadzenia prywatnej praktyki jako specjalista ds. medycyny pracy 
w Belgii

1. Streszczenie petycji

Autor petycji pochodzący z Eupen (niemieckojęzyczna część Belgii) skarży się, że 
w przeciwieństwie do Niemiec i Holandii, w Belgii nie ma możliwości prowadzenia 
prywatnej praktyki jako specjalista ds. medycyny pracy. Składający petycję podkreśla 
ponadto, że lekarze belgijscy specjalizujący się w medycynie pracy mogą pracować jedynie 
jako lekarze zakładowi i jako tacy muszą odbyć specjalizację w regionie, w którym wykonują 
swoją pracę (Walonia lub Flandria). Autor petycji uważa tę sytuację za absurdalną, dlatego 
też zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy obowiązujące w Belgii zasady 
dotyczące specjalistów w dziedzinie medycyny pracy są zgodne z przepisami UE 
obowiązującymi w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

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

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

Z przekazanych informacji wynika, że składający petycję jest obywatelem belgijskim 
prowadzącym prywatną praktykę lekarską w Holandii, któremu uniemożliwiono prowadzenie 
prywatnej praktyki jako specjalista ds. medycyny pracy w Belgii. Zdaniem składającego 
petycję, lekarze medycyny pracy mogą pracować w swojej specjalizacji w Belgii tylko 
w ramach stosunku pracy jako lekarze zakładowi lub na zasadzie samozatrudnienia w ramach 
konkretnych podmiotów ustanowionych belgijskim prawem. W związku z powyższym 
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wydaje się, że składający petycję nie może świadczyć usług w zakresie medycyny pracy 
w ramach prywatnej praktyki w Belgii. 

Zastosowanie mają tu postanowienia traktatu WE dotyczące swobody przedsiębiorczości 
i swobody świadczenia usług (art. 43 i 49 TWE). W swoim orzecznictwie Trybunał 
Sprawiedliwości uznał przepisy krajowe nakładające na usługodawców wymóg 
przyjmowania określonej formy prawnej w celu świadczenia usług za ograniczenia swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług ustanowionej art. 43 i 49 traktatu. Jednak 
w niektórych przypadkach ograniczenia te mogą być uzasadnione i jeżeli okażą się 
proporcjonalne, nie stanowią naruszenia prawa wspólnotowego. 

Komisja nie dysponuje szczegółowymi informacjami na temat ram prawnych mających 
zastosowanie do działalności specjalistów ds. medycyny pracy w Belgii, dlatego na chwilę 
obecną nie może wypowiedzieć się na temat zgodności belgijskich przepisów odnoszących 
się do przedmiotowych usług z prawem wspólnotowym. 

W związku z powyższym Komisja zwróciła się do władz belgijskich o bardziej szczegółowe 
informacje dotyczące przepisów mających zastosowanie do działalności lekarzy medycyny 
pracy w tym kraju oraz celów, którym przepisy takie mają służyć.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składający petycję, lekarz belgijski prowadzący praktykę w Holandii, który chciałby 
prowadzić prywatną praktykę jako specjalista ds. medycyny pracy w Belgii, skarży się 
zasadniczo na dwa aspekty ustawodawstwa i praktyki administracyjnej w Belgii, mianowicie: 
a) obowiązek prowadzenia praktyki w zakresie medycyny pracy w ramach określonych form 
umownych, co wiąże się z zakazem prowadzenia prywatnej praktyki; b) uznawanie 
zagranicznych dyplomów specjalistów ds. medycyny pracy w Walonii oraz wymagana tam 
znajomość języka francuskiego. 

Jeżeli chodzi o pierwszy z tych dwóch aspektów, w swoich odpowiedziach z 28 października 
2009 r. i 4 lutego 2010 r. rząd belgijski wyjaśnił, że zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 4 sierpnia 
1996 r.1 lekarz może prowadzić praktykę w Belgii jako specjalista ds. medycyny pracy 
jedynie w dwóch formach: a) w ramach stosunku pracy w miejscu pracy, które podlega 
kontroli mającej na celu zapobieganie ryzyku zawodowemu, b) jako doradca ds. 
profilaktycznej opieki zdrowotnej w ramach organizacji specjalizującej się w medycynie 
pracy. We wspomnianych odpowiedziach rząd belgijski poinformował, że aby prowadzić 
praktykę w zakresie medycyny pracy poza zakładem lekarz powinien bądź to być zatrudniony 
w ramach stosunku pracy przez organizację świadczącą z zewnątrz usługi w zakresie 
profilaktyki i bezpieczeństwa pracy, bądź to zawrzeć jako lekarz prywatny umowę o dzieło 
z tego rodzaju organizacją i prowadzić stałą współpracę z pracodawcą jako doradca ds. 
profilaktycznej opieki zdrowotnej2. Wynika z tego, że w Belgii nie można prowadzić praktyki 
w zakresie medycyny pracy na podstawie bezpośredniej umowy między lekarzem prywatnym 
a pracodawcą, którego miejsce pracy podlega kontroli mającej na celu zapobieganie ryzyku 
zawodowemu.
                                               
1 Ustawa z dnia 4 sierpnia 1996 r. o dobrym samopoczuciu pracowników podczas wykonywania przez 

nich pracy.
2 Art. 42 akapit 2 ustawy z dnia 4 sierpnia 1996 r.
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Rząd belgijski przyznał w odpowiedzi z dnia 4 lutego 2010 r., że zakaz prowadzenia 
prywatnej praktyki w zakresie medycyny pracy stanowi przeszkodę dla swobody 
przedsiębiorczości zagwarantowanej w art. 49 TFUE. Rząd belgijski zwraca jednak uwagę na 
fakt, że omawiana przeszkoda jest uzasadniona koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników. Rząd użył argumentu, zgodnie z którym przeszkoda ta jest 
odpowiednia i konieczna, ponieważ w skład organizacji specjalizujących się w medycynie 
pracy wchodzi wielu ekspertów, którzy dzięki zintegrowaniu i multidyscyplinarności mają 
lepsze kwalifikacje do prowadzenia nie tylko nadzoru medycznego, też lecz także do 
zarządzania ryzykiem, aby trwale zapewnić wysokiej jakości profilaktykę.  System ten jest 
ponadto, w opinii rządu belgijskiego, zgodny z dyrektywą 89/391/EWG w sprawie 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy i jej celem, jakim jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony pracowników i ochrony przed zagrożeniami zawodowymi 
w sposób stały i zintegrowany1.

Komisja zauważa przede wszystkim, że orzecznictwo w zakresie dyrektywy 89/391/EWG, 
która została przetransponowana do prawa belgijskiego w postaci wspomnianej przez rząd 
belgijski ustawy, nie zawiera bezpośrednich wskazówek dotyczących kwestii podniesionej 
w przedmiotowej petycji. Dyrektywa ta ma jednak wyraźnie na celu wprowadzenie ulepszeń, 
w szczególności dotyczących miejsca pracy, celem zagwarantowania większego stopnia 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników2. Zgodnie z art. 7 określenie niezbędnego 
zasobu wiedzy i umiejętności pracowników wyznaczonych do odpowiednich czynności 
z zakresu ochrony i zapobiegania zagrożeniom podczas pracy, czy też osób kompetentnych 
z zewnątrz, należy do państw członkowskich. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
w dyrektywie nie zabroniono państwom członkowskim przyjmowania środków podobnych do 
tych, które w omawianym przypadku przyjęła Belgia. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
zdrowie i życie osób ma pierwszorzędne znaczenie pośród dóbr i interesów chronionych 
traktatem i do państw członkowskich należy decyzja o poziomie, na którym chcą zapewnić 
ochronę zdrowia publicznego i o sposobie osiągnięcia tego poziomu3.  Komisja jest zdania, że 
w świetle wspomnianego orzecznictwa, na podstawie posiadanych przez nią informacji oraz
z uwagi na argument przywołany przez rząd belgijski, dotyczący konieczności zapewnienia 
wysokiej jakości zapobiegania ryzyku w miejscu pracy w sposób ciągły, zintegrowany 
i multidyscyplinarny, nie można stwierdzić wyraźnego naruszenia art. 49 TFUE 
w omawianym przypadku. 

Jeżeli chodzi o drugi z aspektów, rząd belgijski poinformował w głównych zarysach Komisję 
o tym, że zgodnie z art. 22 dekretu królewskiego z dnia 27 marca 1998 r.4 prowadzenie 
praktyki w zakresie medycyny pracy jest zastrzeżone bądź to dla posiadaczy dyplomów 
uprawniających do prowadzenia praktyki w zakresie medycyny pracy, bądź to dla osób 
posiadających tytuł lekarza specjalisty ds. medycyny pracy, bądź to dla wszelkich osób, które 

                                               
1 Dyrektywa 89/391/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
2 Por. wyroki z dnia 22 maja 2003 r., Komisja/Holandia, C-441/01, I-5463; z dnia 6 kwietnia 2006 r., 
Komisja/Austria, C-428/04, Zb. Orz. s. I-3325; z dnia 5 czerwca 2008 r., Komisja/Francja, C-226/06.
3 Wyrok z dnia 19 maja 2009 r., Komisja/Włochy, C-531/06, jeszcze nieopublikowany w Zbiorze 
Orzeczeń, pkt 36.
4 Dekret królewski z dnia 27 marca 1998 r. dotyczący usług w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa 
pracy świadczonych z zewnątrz.
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odbyły z pozytywnym wynikiem szkolenie teoretyczne w celu uzyskania tytułu lekarza 
specjalisty ds. medycyny pracy – obejmujące wiedzę z zakresu podstawowego szkolenia 
multidyscyplinarnego – i otrzymały ten tytuł nie później niż w ciągu trzech lat od zakończenia 
szkolenia. Rząd belgijski uściślił, że warunki prowadzenia praktyki w zakresie medycyny 
pracy w Belgii są identyczne dla obywateli belgijskich i pochodzących z innych krajów UE. 
Jeżeli chodzi o uznawanie kwalifikacji lekarza specjalisty ds. medycyny pracy zdobytych 
w innym państwie członkowskim, zasadniczo zastosowanie ma system automatycznego 
uznawania, zgodnie z art. 44d ust. 1 dekretu królewskiego z dnia 27 marca 2008 r. 
zmieniającego dekret królewski nr 78 z dnia 10 listopada 1967 w sprawie wykonywania 
zawodów medycznych. 

Rząd belgijski zwrócił także uwagę na fakt, że wymóg znajomości języka francuskiego 
w celu prowadzenia praktyki w zakresie medycyny pracy w Walonii jest uzasadniony 
koniecznością zapewnienia jakości oferowanych usług. Wymóg ten jest zgodny z dyrektywą 
2005/36 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 53 dyrektywy lekarz, 
którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane, musi posiadać znajomość języków niezbędną 
do wykonywania zawodu w przyjmującym państwie członkowskim. Komisja jest ponadto 
zdania, że z uwagi na problemy związane z ochroną zdrowia pracowników, jeśli tylko 
wymagany poziom znajomości języka nie wykracza ponad to, co niezbędne i jeżeli znajomość 
tę można wykazać wszelkimi stosownymi środkami, wymóg ten nie jest prima facie
nieproporcjonalny.


