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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0400/2012, którą złożył Félix Romero Colmenar (Hiszpania), 
w sprawie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do kierowania karetką

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że system publicznej opieki zdrowotnej we wspólnocie 
autonomicznej Kastylia-La Macha (SESCAM) narusza prawo w sprawie kwalifikacji
zawodowych wymaganych w sektorze opieki zdrowotnej. Stwierdza on, że zgodnie 
z hiszpańskim dekretem królewskim nr 1397/2007 z dnia 29 października 2007 r. tytuł 
zawodowy technika ratownictwa medycznego to jedyny tytuł, który uprawnia daną osobę do 
kierowania karetką typu podstawowego i specjalistycznego. Składający petycję informuje, że 
mimo to przedsiębiorstwa wynajmowane przez SESCAM zatrudniają pracowników, którzy 
nie posiadają takiego tytułu zawodowego. Składający petycję wniósł skargę do SESCAM 
w listopadzie 2011 r.; SESCAM odpowiedział, że inne tytuły zawodowe, uregulowane 
w dekrecie królewskim Kastylia-La Mancha nr 70/2009, również kwalifikują pracowników 
do kierowania karetką. Z odpowiedzi SESCAM wynika również, że odpowiedzialność za 
zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu spoczywa na wynajętych firmach.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Autor petycji utrzymuje, że administracja społeczności regionalnej w Hiszpanii dopuściła się 
naruszenia prawa hiszpańskiego dotyczącego kwalifikacji zawodowych wymaganych, by 
kierować karetką pogotowia ratowniczego.
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Obowiązujące prawo UE w dziedzinie kwalifikacji zawodowych to dyrektywa 2005/36/WE1. 
Dyrektywa ta dotyczy uznawania kwalifikacji zawodowych osób, które przeprowadzają się do 
innego państwa członkowskiego niż państwo, w którym osoby te uzyskały kwalifikacje. 
Ponieważ niniejszy przypadek dotyczy kwestii krajowej – kwalifikacje wymagane, by 
kierować karetkami w hiszpańskiej wspólnocie Kastylia-La Mancha – nie ma tu mowy o 
przemieszczaniu się osób z jednego państwa członkowskiego do innego, a zatem dyrektywa 
2005/36/WE nie ma zastosowania. Ponadto to państwa członkowskie podejmują decyzje o 
regulacji danego zawodu przepisami prawa pod warunkiem, ze przestrzegają one ogólne 
zasady traktatu UE, takie jak brak dyskryminacji oraz zasada proporcjonalności. Państwa 
członkowskie są również uprawnione do określania warunków i wymogów wykonywania 
danego zawodu.

Zatem problem poruszany przez autora petycji to kwestia wewnętrzna niemająca związku z 
unijnym rynkiem wewnętrznym, zatem jako taka nie wchodzi ona w zakres prawa UE, a w 
szczególności dyrektywy 2005/36/WE.

                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005.


