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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1887/2009, którą złożył Bernardo Sánchez Capuchino (Hiszpania), w
sprawie uznania przez regionalne ministerstwo zdrowia Walencji jego 
doświadczenia zawodowego uzyskanego w innym państwie członkowskim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że regionalne ministerstwo zdrowia Walencji nieprawidłowo 
oceniło jego doświadczenie zawodowe, ponieważ nie uwzględniło siedmiu lat, które 
przepracował jako specjalista psychiatra w Wielkiej Brytanii. Taka ocena jest dla niego, jako 
dla lekarza, krzywdząca z punktu widzenia wymiany pracowników zatrudnionych w służbie 
zdrowia w Walencji, ponieważ zdaniem składającego petycję jego ocena byłaby znacznie 
wyższa, gdyby jego siedmioletnie doświadczenie zdobyte w Wielkiej Brytanii zostało 
uwzględnione.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.

Zgodnie z zasadą niedyskryminacji zapisaną w art. 45 TFUE oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1612/68 pracownicy migrujący, w tym również ci, którzy wracają do swojego państwa 
członkowskiego, muszą być traktowani w ten sam sposób jak pracownicy, którzy zawsze 
pracowali w państwie, z którego pochodzą, w odniesieniu do dostępu do zatrudnienia i 
określania warunków pracy.

Kwestia uznawania doświadczenia zawodowego zdobytego w sektorze publicznym innego 
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państwa była przedmiotem wielu orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości1. 
Komisja uważa, że zgodnie z orzecznictwem wcześniejsze okresy porównywalnego 
zatrudnienia w innych państwach członkowskich muszą zostać uwzględnione przez 
administrację państw członkowskich w celu umożliwienia dostępu do ich własnego sektora 
publicznego i określenia warunków pracy (w tym stażu pracy, stopnia, wynagrodzenia) tak 
samo jak dla zatrudnionych w systemie krajowym.  

W ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Hiszpanii, wszczętego w 1999 r., władze hiszpańskie wyjaśniły, że zgodnie z ich 
ustawodawstwem, doświadczenie zawodowe zdobyte w innych państwach członkowskich jest 
uwzględniane w celu umożliwienia dostępu do sektora publicznego. 

Komisja uważa, że konieczne są informacje uzasadniające odmowę uwzględnienia 
doświadczenia zawodowego składającego petycję przez władze regionalne.

Komisja zwraca również uwagę na to, że w postępowaniu dotyczącym wcześniejszej skargi 
władze hiszpańskie zostały wezwane do przekazania informacji na temat przepisów obecnie 
stosowanych na szczeblu regionalnym. Odpowiedź władz hiszpańskich będzie przydatna do 
pełnej oceny sprawy opisanej przez składającego petycję.

Wnioski

Służby Komisji skontaktują się ze składającym petycję w celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji na temat powodów podanych przez władze regionalne przy 
odmowie uwzględnienia jego doświadczenia zawodowego zdobytego w Wielkiej Brytanii.

Służby Komisji uznają również odpowiedź władz hiszpańskich w sprawie podobnej skargi za 
niezbędną do kompletnej oceny sprawy zgłoszonej przez składającego petycję. 

Po dokonaniu oceny tych informacji służby Komisji podejmą decyzję dotyczącą dalszego 
postępowania. Składający petycję powinien jednak wykorzystać wszystkie środki uzyskania 
zadośćuczynienia na szczeblu krajowym, które zasadniczo umożliwią mu dochodzenie jego 
praw w sposób bardziej bezpośredni i osobisty.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

W czerwcu 2010 r. Komisja skontaktowała się ze składającym petycję w celu uzyskania 
informacji na temat powodów podanych przez władze regionalne przy odmowie 
uwzględnienia jego doświadczenia zawodowego zdobytego w Wielkiej Brytanii. Składający 
petycję nie odpowiedział na to wezwanie. 

W postępowaniu dotyczącym innej skargi Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich o 
przekazanie informacji na temat przepisów dotyczących uznawania doświadczenia 
                                               
1Sprawa C-419/92, Scholz, Zb.Orz. [1994] I-00505; sprawa C-15/96, Schöning, Zb.Orz. [1998] I-00047; sprawa 
C-187/96, Komisja przeciwko Grecji, [1998] I-01095; sprawa C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
Zb.Orz. [2000] I-10497; sprawa C-224/01, Köbler, Zb.Orz. [2003] I-10239; sprawa C-278/03, Komisja 
przeciwko Włochom, Zb.Orz. [2005] I-03747, sprawa C-205/04, Komisja przeciwko Hiszpanii, Zb.Orz. [2006] 
I-00031; sprawa C-371/04, Komisja przeciwko Włochom, Zb.Orz. [2006] I-10257.
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zawodowego i stażu pracy do celów dostępu do zatrudnienia i określania warunków pracy, 
obecnie stosowanych na szczeblu regionalnym. Władze hiszpańskie przesłały obszerne 
informacje na ten temat, które zostały zbadane przez Komisję. Okazuje się, że przepisy 
mające zastosowanie w regionie Walencji nie przewidują odmiennego traktowania okresów 
zatrudnienia przepracowanych w innym państwie członkowskim. Zatem problem, jaki 
napotkał składający petycję, może wynikać z nieprawidłowego stosowania obowiązujących 
przepisów krajowych. 

Wnioski

Ze względu na to, że składający petycję nie dostarczył informacji o motywach, którymi 
władze regionalne kierowały się przy odmowie uwzględnienia doświadczenia zawodowego 
składającego petycję, służby Komisji nie mogą prowadzić dalszego dochodzenia w tej 
sprawie.


