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Ref.: Petiția nr. 0400/2012, adresată de Félix Romero Colmenar, de cetățenie spaniolă, 
privind calificările profesionale necesare pentru a conduce ambulanțe

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că sistemul public de sănătate din comunitatea autonomă Castilla-
La Mancha (SESCAM) încalcă legislația privind calificările profesionale necesare în sectorul 
asistenței medicale. Petiționarul susține că diploma profesională de tehnician de urgențe 
medicale este singura care califică o persoană să conducă o ambulanță de tip suport vital de 
bază și de tip suport vital avansat, conform Decretului regal spaniol nr. 1397/2007 din 
29 octombrie. Petiționarul reclamă faptul că, totuși, societățile contractate de SESCAM 
utilizează personal care nu deține această calificare profesională. Petiționarul a adresat o 
reclamație SESCAM în noiembrie 2011; SESCAM a răspuns că există și alte calificări 
profesionale, reglementate de Decretul regal nr. 70/2009 al comunității autonome Castilla-La 
Mancha, care permit personalului să conducă ambulanțe. De asemenea, din răspuns reiese 
faptul că SESCAM atribuie societăților contractate responsabilitatea garantării calificării 
corespunzătoare a personalului.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiționarul pretinde o încălcare a legislației spaniole de către administrația unei comunități 
regionale din Spania în ceea ce privește calificările profesionale necesare pentru a conduce 
ambulanțe.
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Legislația UE aplicabilă în domeniul calificărilor profesionale este reprezentată de Directiva 
2005/36/CE1. Această directivă abordează recunoașterea calificărilor acelor profesioniști care
se mută într-un stat membru diferit de cel pe teritoriul căruia și-au obținut calificările. Astfel, 
întrucât acest caz se referă la o chestiune națională - calificările necesare pentru a conduce 
ambulanțe în comunitatea spaniolă Castilla-La Mancha - nu există niciun transfer al 
profesioniștilor dintr-un stat membru în altul, iar Directiva 2005/36/CE nu se aplică.  De 
asemenea, este de competența statelor membre să decidă în ce măsură reglementează sau nu o 
anumită profesie, cu condiția ca acestea să respecte principiile generale ale Tratatului UE, 
precum nediscriminarea și proporționalitatea. Tot de statele membre ține și definirea 
condițiilor și a cerințelor pentru practicarea unei anumite profesii. 

Astfel, problema menționată de către petiționar este o chestiune internă fără a avea legături cu 
piața internă și, în această calitate, nu cade sub incidența legislației UE, în special a Directivei 
2005/36/CE.
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