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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0753/2011, którą złożył Dries Emmen (Holandia) w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych i domniemanego naruszenia dyrektywy 
2005/36/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracuje jako detektyw do spraw psychodiagnostyki, a jego kwalifikacje 
zawodowe uznawane są zarówno przez belgijskie, jak i holenderskie szkoły wyższe 
(ISCED 5). Składający petycję ma klientów w Belgii i Holandii, figuruje też we właściwych 
rejestrach prowadzonych w obu krajach dla jego grupy zawodowej. Jednak w Belgii zakres 
jego uprawnień jest większy niż w Holandii. Według składającego petycję taki stan rzeczy 
jest niezgodny z dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, jak 
również z zasadą swobodnego przepływu towarów i usług w UE. Domaga się on wyjaśnień.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

W Unii Europejskiej organizacja kształcenia i regulacje w zakresie kwalifikacji zawodowych
leżą w kompetencji państw członkowskich. Jednak uwzględniając art. 40, art. 47 ust. 1, art. 47 
ust. 2 zdanie pierwsze i trzecie oraz art. 55 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
(obecnie art. 46, art. 53 ust. 1 oraz art. 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) 
przyjęto dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE). 

W odniesieniu do wniosku składającego petycję w sprawie zgłoszenia do holenderskiego 
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rejestru zawodów BIG jako psycholog w opiece zdrowotnej należy stwierdzić, że dyrektywa 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie ma w tej sytuacji zastosowania. 
Składający petycję zdobył kwalifikacje zawodowe w Holandii i chce pracować w Holandii. 
Nie ma zatem w tym przypadku aspektu transgranicznego. Zastosowanie mają holenderskie 
przepisy prawa. 

Składający petycję stwierdza, że na mocy art. 7 dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych powinien mieć możliwość wykonywania swojego zawodu na tych samych 
warunkach we wszystkich państwach członkowskich. Jednak przepisy te mają zastosowanie 
tylko w sytuacji, gdy składający petycję chce tymczasowo wykonywać swój zawód w innym 
państwie członkowskim. Tymczasowy charakter świadczenia usług podlega każdorazowo 
indywidualnej ocenie.

Nawet jeśli składający petycję chce wykonywać swój zawód tymczasowo w innym państwie 
członkowskim, nie oznacza to, że może natychmiast zacząć wykonywać ten zawód w tym 
państwie członkowskim.

Usługodawca musi prowadzić zgodną z prawem działalność w zakresie tego samego zawodu 
w innym państwie członkowskim. W przypadku świadczenia po raz pierwszy usług w ramach 
zawodów regulowanych, związanych z dziedziną zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, 
właściwe władze przyjmującego państwa członkowskiego mogą sprawdzić kwalifikacje 
zawodowe usługodawcy przed pierwszym przypadkiem świadczenia przez niego usług. 
(Artykuły 5 i 7 dyrektywy).

Z petycji nie wynika jasno, czy składający petycję prowadzi działalność w państwie 
członkowskim, a jeśli tak jest, to nie jest jasne, w zakresie jakiego zawodu prowadzi 
działalność (np. w Holandii pewne kompetencje są zastrzeżone dla psychologa w opiece 
zdrowotnej, podczas gdy, będąc zarejestrowanym w Belgii jako psycholog, składający petycję 
mógłby mieć już inne uprawnienia).

Wnioski
Zawody psychologa i psychologa w opiece zdrowotnej nie są zharmonizowane w Unii 
Europejskiej. 
Państwa członkowskie mają swobodę w zakresie regulowania tych zawodów. Jednak 
w przypadku gdy dany zawód jest uregulowany w państwie członkowskim, obywatele UE 
z innymi kwalifikacjami niż wymagane w danym państwie w zakresie tego zawodu muszą 
mieć możliwość wykonywania zawodu na terytorium tego państwa członkowskiego, choć nie 
musi to nastąpić automatycznie. Państwa członkowskie mogą sprawdzić kwalifikacje 
zawodowe migranta w zakresie swobody świadczenia usług zarówno w przypadku 
działalności gospodarczej, jak i wykonywania zawodów regulowanych związanych ze 
zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym. 
Składający petycję został poinformowany o powyższych ustaleniach przez Komisję 
Europejską w odpowiedzi udzielonej na złożoną skargę. Składający petycję stwierdza, że 
służby Komisji wskazały, że kwalifikacje odnoszą się do osób indywidualnych i nie mają 
ograniczeń terytorialnych oraz że są one ważne we wszystkich państwach członkowskich. 
Jednak nie jest jasne, czy składający petycję dobrze zrozumiał tę informację (równoznaczną 
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z powyższym wyjaśnieniem), gdyż, jak wyjaśniono, kwalifikacje rzeczywiście odnoszą się 
do indywidualnych osób, które je uzyskały. Nie oznacza to jednak, że państwo członkowskie 
inne niż to, w którym przyznano kwalifikacje, powinno je automatycznie uznawać. 


