
CM\887599PL.doc PE478.554v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

16.12.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1426/2010, którą złożyła Anna Iványi (Węgry) w imieniu fundacji 
Beklen, w sprawie domniemanego naruszenia przez Węgry dyrektywy 
2005/36/WE w odniesieniu do uznawania kwalifikacji zawodowych położnych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że Węgry nie przestrzegają w szczególności art. 42 dyrektywy 
2005/36/WE, w którym zdefiniowano wykonywanie zawodu położnej, co tym samym 
stanowi problem dla położnych z innych państw członkowskich, które chciałyby wykonywać 
swój zawód na Węgrzech, ale którym nie przyznano by takich samych obowiązków jak w ich 
kraju pochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Artykuł 42 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE1 przewiduje przynajmniej jedenaście rodzajów 
działalności, jakie mogą wykonywać położne.

W odpowiedzi na dochodzenie Komisji w sprawie zastosowania wspomnianego artykułu, 
w dniu 20 czerwca 2011 r. władze węgierskie stwierdziły, że Węgry wdrożyły ten przepis 
w załączniku II do rozporządzenia ministra edukacji nr 15/2006, które wymienia kompetencje 
wymagane od położnych w momencie ukończenia studiów. Kompetencje te obejmują rodzaje 
działalności wymienione w art. 42 wspomnianej dyrektywy. 
                                               
1 Dz.U. L 152 z 30.9.2005, s. 22.
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Władze Węgier przekazały również Komisji tekst rządowego dekretu 96/2003, który pozwala 
położnym ubiegać się o pozwolenie na pracę na własny rachunek. 

W ramach tej samej odpowiedzi węgierskie władze odniosły się do art. 2 rządowego dekretu 
35/2011, który pozwala położnym na przyjmowanie porodów poza terenem szpitala, pod 
warunkiem że położne te legitymują się posiadaniem kwalifikacji w zakresie położnictwa na 
poziomie policealnym lub studiów drugiego stopnia, uzyskanych w szkole wyższej 
w systemie licencjackim albo na wydziale uczelni. W tym przypadku władze mogą wymagać 
posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia na sali porodowej albo co najmniej 
dwuletniego doświadczenia oraz zaświadczenia, że oprócz posiadanych kwalifikacji dana 
położna była obecna przy co najmniej 50 porodach. 

Przepis ten wydaje się być również zgodny z prawem UE, ponieważ przepisy UE przewidują 
jedynie, że położne powinny mieć możliwość uzyskania dostępu do przyjmowania porodów 
w ogólności, ale nie zabrania to państwom członkowskim nałożenia wymogu spełnienia 
specjalnych warunków w przypadku przyjmowania porodów poza terenem szpitala, 
mogącego wiązać się z większym ryzykiem dla kobiet w ciąży i dla noworodków. Omawiana 
dyrektywa nie zabrania państwu członkowskiemu objęcia wymogami szczególnymi osób 
wykonujących zawód na terytorium danego państwa, jeśli wymogi te są uzasadnione ogólnym 
interesem publicznym. 

Podsumowanie

Uwzględniając wyczerpującą odpowiedź władz węgierskich, a także w oparciu o bardzo 
ograniczone informacje podane w petycji, w węgierskich przepisach wdrażających 
przedmiotową dyrektywę Komisja nie doszukała się naruszenia art. 42 omawianej dyrektywy. 
Przepisy prawa węgierskiego pozwalają wykwalifikowanym położnym z UE mieć dostęp do 
rodzajów działalności zawodowej wymienionych w art. 42 dyrektywy, a jednocześnie 
położne te mogą wykonywać zawód na zasadzie samozatrudnienia, co jest zgodne z tą 
dyrektywą. 


