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Ref.: Petiția nr. 0452/2009, adresată de M.A., de cetățenie belgiană, referitoare 
la imposibilitatea de a practica în privat medicina muncii în Belgia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care provine din Eupen (zona din Belgia în care se vorbește limba germană), se 
plânge de faptul că, spre deosebire de Germania sau Țările de Jos, acesta nu poate lucra ca 
medic de medicina muncii în Belgia, în sistem privat. De asemenea, petiționarul subliniază că 
în Belgia doctorii specializați în medicina muncii nu pot lucra decât ca medici în cadrul 
întreprinderilor, iar aceștia trebuie să își fi efectuat specializarea în regiunea (Walonia sau 
Flandra) în care își exercită profesia. Deoarece petiționarul consideră ca această situație este 
absurdă, solicită Parlamentului European să verifice dacă normele belgiene din domeniul 
medicinii muncii sunt conforme cu normele europene în vigoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Din informațiile transmise reiese că petiționarului, cetățean belgian, care lucrează ca medic 
privat în Belgia, nu i se permite să-și înființeze un cabinet privat de medicina muncii în 
Belgia. Conform petiționarului, medicii specializați în medicina muncii pot exercita activități 
de medicina muncii în Belgia doar ca medici de întreprindere sau ca liberi întreprinzători în 
cadrul unor instituții specifice stabilite de legislația belgiană. Prin urmare, nu pare să i se 
permită să presteze servicii de medicina muncii în sistem privat în Belgia. 

În acest caz se aplică normele din Tratatul CE privind libertatea de stabilire și de a presta 
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servicii (articolele 43 și 49). Legile naționale care obligă furnizorii de servicii să adopte o 
anumită formă juridică drept condiție pentru a furniza serviciile au fost deja declarate restricții 
în calea libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii, menționate la articolele 43 și 49 
din Tratat, de către jurisprudența Curții de Justiție. Totuși, în unele cazuri, aceste restricții pot 
fi justificate și, prin urmare, considerate compatibile cu legislația comunitară, în cazul în care 
se dovedesc a fi proporționate. 

Comisia nu deține informații specifice referitoare la cadrul de reglementare care se aplică 
activității medicilor de medicina muncii în Belgia și, prin urmare, nu este în măsură, în 
prezent, să exprime o opinie cu privire la compatibilitatea legislației belgiene aplicabilă 
acestor servicii cu legislația comunitară.

În consecință, Comisia a solicitat autorităților belgiene informații mai detaliate privind 
normele care se aplică în cazul activității medicilor de medicina muncii în această țară și 
obiectivele urmărite prin aceste norme.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiționarul, medic belgian stabilit în Țările de Jos care dorește să se stabilească în Belgia în 
calitate de medic independent de medicina muncii, se plânge, în fond, în legătură cu două 
aspecte ale legislației și practicii administrative din Belgia, și anume: a) obligația de a exercita 
profesia de medic de medicina muncii sub forme contractuale determinate, de unde interdicția 
de a o exercita independent; b) recunoașterea diplomelor străine ale medicilor de medicina 
muncii în Walonia și cunoștințele de limbă franceză cerute aici.

În ceea ce privește primul din aceste două aspecte, guvernul belgian, prin răspunsurile din 28 
octombrie 2009 și 4 februarie 2010, a clarificat că, în virtutea articolului 42 din legea din 4 
august 19961, un medic poate exercita profesia de medic de medicina muncii în Belgia numai 
sub următoarele două forme: a) fie în calitate de salariat al angajatorului al cărui loc de muncă
face obiectul verificărilor în scopul prevenirii riscurilor profesionale, b) fie în calitate de 
consilier în prevenție, în cadrul unei organizații specializate în medicina muncii. Guvernul 
belgian a precizat, în răspunsurile menționate anterior, că pentru a exercita medicina muncii în 
afara unei întreprinderi, un medic trebuie să fie salariat al unui serviciu extern de prevenție și 
de protecție a muncii sau să încheie, în calitatea sa de independent, un contract de antrepriză 
cu acest serviciu extern, în vederea realizării unei colaborări durabile între angajator și 
consilierul în prevenție.2 Reiese că profesia de medic de medicina muncii nu poate fi 
exercitată în Belgia sub forma unui contract direct între un medic independent și angajatorul 
al cărui loc de muncă face obiectul verificărilor în scopul prevenirii riscurilor profesionale.

În răspunsul său din 4 februarie 2010, guvernul belgian a recunoscut, că interdicția de a 
exercita profesia de medic de medicina muncii în calitate de medic independent constituie o 
piedică în calea libertății de stabilire garantate prin articolul 49 TFUE. Cu poate acestea, 
guvernul belgian a subliniat că restricția în cauză este justificată de necesitatea protejării 
securității și sănătății lucrătorilor. Acesta a argumentat că restricția respectivă este adecvată și 

                                               
1 Legea din 4 august 1996 privind bunăstarea lucrătorilor în executarea muncii acestora.
2 Articolul 42 alineatul (2) din legea din 4 august 1996.
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necesară, întrucât organizațiile specializate în medicina muncii sunt formate din mai mulți 
experți care, în mod integrat și pluridisciplinar, sunt mai în măsură să efectueze nu numai 
supravegherea medicală, ci și gestionarea riscurilor, pentru a oferi în permanentă o prevenție 
de calitate. De altfel, acest sistem ar fi în conformitate cu Directiva 89/391/CEE privind 
securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și cu obiectivul acesteia de a asigura un 
înalt nivel de protecție a lucrătorilor și o prevenție a riscurilor într-o manieră sistematică și 
integrată.1

Comisia remarcă mai întâi faptul că jurisprudența privind Directiva 89/391/CEE, care a fost 
transpusă în Belgia prin legislația menționată anterior, în speță de guvernul belgian, nu oferă 
indicii directe în ceea ce privește problema ridicată în prezenta petiție. Totuși, această 
directivă, în conformitate cu primul său considerent, vizează în mod expres promovarea 
ameliorării, în special a mediului de lucru, în vederea garantării unui nivel superior de 
protecție a securității și sănătății lucrătorilor.2 În temeiul articolului 7, revine statelor membre 
sarcina de a defini capacitățile și aptitudinile necesare ale serviciilor de protecție și prevenție 
stabilite în cadrul sau în afara întreprinderii. La prima vedere, se pare că directiva nu 
împiedică statele membre să adopte măsuri precum cele adoptate de Belgia în cazul de față. 
Conform jurisprudenței Curții, sănătatea și viața persoanelor ocupă primul loc între bunurile și 
interesele protejate și este de competența statelor membre să decidă nivelul pe care îl 
consideră necesar pentru a asigura protecția sănătății publice și modalitățile prin care trebuie 
atins acest nivel.3 Comisia consideră că, în lumina acestei jurisprudențe, pe baza informațiilor 
aflate la dispoziția sa și luând în considerare argumentul invocat de guvernul belgian, 
justificat de necesitatea garantării unei prevenții de calitate a riscurilor la locul de muncă într-
o manieră sistematică, integrată și pluridisciplinară, nu se poate stabili o încălcare clară a 
articolului 49 TFUE în cazul în discuție.

Cât privește cel de-al doilea aspect, guvernul belgian a informat, în fond, Comisia că, în 
temeiul articolului 22 din decretul regal din 27 martie 19984, practicarea medicinii muncii este 
rezervată fie titularului unei diplome care autorizează exercitarea medicinii muncii, fie 
titularului unei diplome de medic specialist în medicina muncii, fie oricărei persoane care a 
dobândit o formare teoretică - care include cunoștințele învățate prin formarea
multidisciplinară de bază - pentru a obține titlul de medic specialist în medicina muncii, și 
care a obținut acest titlu cel târziu în cei trei ani care urmează. Guvernul belgian a precizat că 
condițiile pentru practicarea medicinii muncii în Belgia sunt identice pentru resortisanții 
belgieni și europeni. Pentru recunoașterea calificărilor de medic specialist în medicina muncii 
obținute într-un alt stat membru, sistemul de recunoaștere automată se aplică în principiu în 
temeiul articolului 44d alineatul (1) din decretul regal din 27 martie 2008 de modificare a 
decretului regal nr. 78 din 10 noiembrie 1967 privind exercitarea profesiilor în domeniul 
îngrijirilor de sănătate.

De asemenea, guvernul belgian a precizat că cerința de a cunoaște limba franceză pentru 
exercitarea profesiei de medic de medicina muncii în Walonia este justificată pentru a garanta 
                                               
1 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea 

îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.
2 Cf. hotărârilor din 22 mai 2003, Comisia/Țările de Jos, C-441/01, Rec. p. I-5463; din 6 aprilie 2006, 

Comisia/Austria, C-428/04, Rec. p. I-3325; din 5 iunie 2008, Comisia/Franța, C-226/06.
3 Hotărârea din 19 mai 2009, Comisia/Italia, C-531/06, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 36.
4 Decretul regal din 27 martie 1998 privind serviciile externe pentru prevenția și protecția muncii.
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calitatea serviciilor oferite. Acest lucru este în conformitate cu Directiva 2005/36 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale. În conformitate cu articolul 53 din directiva 
respectivă, un medic a cărui calificare profesională a fost recunoscută trebuie să aibă 
cunoștințele lingvistice necesare exercitării profesiei în statul membru gazdă. De altfel, 
Comisia consideră că, având în vedere importanța protecției sănătății lucrătorilor și în 
condițiile în care nivelul aptitudinilor lingvistice nu depășește ceea ce este necesar și că aceste 
aptitudini pot fi demonstrate prin orice mijloc adecvat, cerința respectivă nu este, la prima 
vedere, disproporționată.


