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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1301/2010, którą złożył organ reprezentujący specjalistów ds. 
dokumentacji medycznej „Colectivo de técnicos superiores sanitarios en la 
especialidad de documentacíon sanitaria” (Hiszpania) w sprawie naboru 
pracowników należących do tej kategorii zawodowej przez władze Galicii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się utworzeniu przez rząd Galicii w ramach departamentu 
zdrowia kategorii zawodowej o nazwie „técnico especialista en documentacíon sanitaria” 
(specjalista ds. dokumentacji medycznej). Twierdzą oni, że odnośne kwalifikacje, którymi 
dysponują niektórzy ogólni pracownicy medyczni, nie są uznawane ani na szczeblu krajowym 
ani europejskim, co tym samym ogranicza swobodę wykonywania tego zawodu we 
wspólnotach autonomicznych i na terytorium UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 6 maja 2011 r.

Regulowanie poszczególnych zawodów należy do uprawnień państw członkowskich. W 
rzeczy samej mogą one według własnego uznania wyznaczyć konkretne kryteria, jakie należy 
spełnić, by wykonywać dany zawód, bądź postawić wymóg przejścia w specjalnego szkolenia 
(patrz przykładowo orzeczenie ETS w sprawie Mac Quen C-108/96). Dana profesja może, ale 
nie musi podlegać regulacji w poszczególnych państwach członkowskich. W chwili obecnej 
na szczeblu europejskim brak harmonizacji w tej dziedzinie i Komisja nie jest w pozycji, by 
uchylać uprawnienia państw członkowskich w tej dziedzinie.
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Niezależnie od braku jednolitego unijnego podejścia do regulacji zawodu definiowanego jako 
„specjalista ds. dokumentacji medycznej”, dany specjalista może wykonywać swoją profesję 
w innym państwie członkowskim pod warunkiem spełnienia kryteriów ogólnego systemu 
uznawania kwalifikacji przewidzianego w dyrektywie 2005/36 w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych1.

Jeżeli chodzi o regulację zawodu „specjalista ds. dokumentacji medycznej” w poszczególnych 
regionach w obrębie jednego państwa członkowskiego, podlega ona również kompetencjom 
krajowym i to władze krajowe podejmują decyzję w tej sprawie.

                                               
1 Dz. U. L 255 z 30.9.2005, s. 22-142


