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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1144/2011, którą złożył Eugenio Oria (Hiszpania) z wnioskiem 
o dostosowanie załącznika V dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ukończył we Francji szkolenie specjalistyczne w dziedzinie profilaktyki
zdrowotnej i zdrowia publicznego, które jest uznawane w Hiszpanii. We Francji otrzymał 
również tytuł doktorski w dziedzinie żywienia człowieka, a obecnie pracuje jako lekarz 
asystent w klinice dietetyki i żywienia w szpitalu w hiszpańskim mieście Nawarra. Składający 
petycję wskazuje, że w innych państwach członkowskich medycynę żywienia praktykują 
lekarze, którzy uzupełnili swoją specjalizację (np. pediatrię, geriatrię, medycynę wewnętrzną, 
endokrynologię itd.) kursami organizowanymi przez ESPEN (Europejskie Towarzystwo 
Żywienia Klinicznego i Metabolizmu), podczas gdy w Hiszpanii praktykować ją mogą tylko 
lekarze mający specjalizację w dziedzinie endokrynologii. Składający petycję podkreśla, że 
do takiej sytuacji doszło z powodu brzmienia załącznika V dyrektywy 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, gdzie 
sekcję „Endokrynologia” przełożono na hiszpański jako „Endocrinología y nutrición”, choć 
słowo „żywienie” (nutrición) nie zostało użyte w oznaczeniach dla innych krajów. Składający 
petycję zwraca się więc do Parlamentu Europejskiego o dostosowanie załącznika V w taki 
sposób, by w oznaczeniach hiszpańskich występowała wyłącznie „endokrynologia”.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 lutego 2012 r.
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Na podstawie systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych utworzonego na 
mocy dyrektywy 2005/36/WE państwa członkowskie są odpowiedzialne za organizację 
szkolenia w zakresie danej specjalności w dziedzinie medycyny.

W przedmiotowej dyrektywie określono jedynie minimalny okres szkolenia dla każdej 
specjalności. W przypadku endokrynologii okres ten wynosi 3 lata. Ponadto zgodnie z art. 21 
ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE państwa członkowskie powiadamiają Komisję o krajowych 
szkoleniach w zakresie danej specjalności. Te specjalności medyczne są wymienione 
w pkt 5.1.3. załącznika V dyrektywy 2005/36/WE i objęte są systemem automatycznego 
uznawania kwalifikacji specjalistycznych zawartym w przedmiotowej dyrektywie w zakresie, 
w jakim specjalność istnieje zarówno w rodzimym państwie członkowskim, jak w państwie 
przyjmującym. 

Jeśli państwo członkowskie zdecyduje o zniesieniu lub zmianie specjalności medycznej, musi 
ono ustalić datę zakończenia wydawania dyplomów w dziedzinie określonej specjalności. Do 
wyznaczonego dnia zainteresowane państwo członkowskie musi uznawać i przyznawać 
„nabyte” prawa specjalistom pochodzącym z innych państw członkowskich tak jak 
w przypadku praw specjalistów krajowych.

Hiszpańskie szkolenie w zakresie specjalności „endocrinología y nutrición” spełnia 
minimalne kryteria czasowe określone w dyrektywie 2005/36/WE i dopóki Hiszpania nie 
zdecyduje o zniesieniu lub zmianie tej specjalności, nie ustali daty i nie powiadomi o tej 
zmianie Komisji, tytuł ten powinien pozostać zapisany w pkt 5.1.3. załącznika V dyrektywy 
2005/36/WE.

Do kompetencji Komisji nie należy modyfikowanie tytułu kursu szkoleniowego w zakresie 
specjalności medycznej bez otrzymania powiadomienia od zainteresowanego państwa 
członkowskiego (oraz nie należy do niej publikacja odpowiedniego komunikatu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej na mocy art. 21 ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE) oraz nie ma 
ona prawa do modyfikowanie zakresu szkolenia w zakresie danej specjalności.

Wniosek

Pkt 5.1.3. załącznika V dyrektywy 2005/36/WE nie jest nieprawidłowy w odniesieniu do 
hiszpańskiego szkolenia z zakresu specjalności medycznej w dziedzinie endokrynologii oraz 
może być zmieniony jedynie na wyraźny wniosek Hiszpanii.


