
CM\899904RO.doc PE487.881v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

20.4.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1144/2011, adresată de Eugenio Oria, de cetățenie spaniolă, privind 
solicitarea de a adapta anexa V din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul s-a specializat în Franța în domeniul medicinii preventive și al sănătății publice, 
specializare care este recunoscută în Spania. De asemenea, el și-a luat doctoratul în Franța în 
nutriție umană și lucrează acum ca asistent medical la o clinică pentru dietă și nutriție din 
cadrul unui spital din orașul spaniol Navarra. Petiționarul subliniază că în alte state membre 
ale Uniunii Europene, medicina nutrițională poate fi practicată de medici care au terminat, pe 
lângă studii universitare, și cursuri de specialitate (de exemplu, pediatrie, geriatrie, medicină 
internă, endocrinologie etc.), organizate de ESPEN (European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism), în timp ce în Spania doar medicii specializați în endocrinologie pot să 
practice această specializare. Petiționarul subliniază că acest lucru se datorează formulării din 
anexa V din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, în care denumirea spaniolă pentru „Endocrinologie și 
hematologie” este „Endocrinología y nutrición”, unde cuvântul nutriție (nutrición) nu se 
folosește în denumirea din celelalte state. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să asigure că se adaptează denumirea anexei V astfel încât în denumirea spaniolă să 
se facă referire de asemenea la endocrinologie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 februarie 2012



PE487.881v01-00 2/2 CM\899904RO.doc

RO

Conform sistemului privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale instituit prin 
Directiva 2005/36/CE, competența pentru organizarea de cursuri medicale de specialitate 
revine statelor membre.

Directiva nu stabilește decât perioada minimă a cursurilor de formare pentru fiecare 
specializare. În cazul endocrinologiei, această perioadă este de 3 ani. Mai mult decât atât, în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE, Comisiei îi sunt notificate 
de către statele membre formările naționale de specialitate ale acestora. Aceste specializări 
medicale sunt enumerate ulterior în anexa V punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE și sunt 
reglementate de regimul recunoașterii automate a calificărilor de specialitate, enunțat în 
directivă, în măsura în care specializarea există atât în statul membru de origine, cât și în 
statul membru gazdă. 

Atunci când un stat membru decide să elimine sau să modifice o specializare medicală, acesta 
trebuie să stabilească o dată începând cu care nu va mai elibera diploma de specializare în 
cauză. Până la data respectivă, statul membru în cauză trebuie să recunoască și să acorde 
specialiștilor provenind din alte state membre aceleași drepturi „dobândite” ca și cele acordate 
propriilor specialiști.

Formarea de specialitate spaniolă în domeniul „endocrinología y nutrición” îndeplinește 
criteriile privind durata minimă prevăzute de Directiva 2005/36/CE, iar, atât timp cât Spania 
decide să nu elimine ori să nu modifice respectiva specializare începând cu o dată stabilită și 
să notifice această modificare Comisiei, titlul ar trebui să figureze în continuare în anexa V 
punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE.

Comisia nu are competența de a modifica titlul unui curs de formare de specialitate medicală 
fără o notificare din partea statului membru în cauză [și de a publica o comunicare 
corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în temeiul articolului 21 alineatul (7) 
din Directiva 2005/36/CE], și nici de a modifica conținutul unei formări de specialitate.

Concluzie

Anexa V punctul 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE nu este incorectă în ceea ce privește formarea 
de specialitate medicală în domeniul endocrinologiei în Spania și poate fi modificată doar la 
solicitarea expresă a Spaniei.


