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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1288/2007, którą złożył Petr Kuty (Czechy), w sprawie odmowy władz 
niemieckich dotyczącej uznania jego kwalifikacji lekarskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest lekarzem od 17 lat i pracuje w Niemczech jako lekarz zatrudniony na 
podstawie umowy. Obecnie składający petycję chce pracować jako niezależny lekarz 
dyżurny, który zastępowałby współpracowników podczas weekendów i dyżurów. W tym celu 
potrzebuje oficjalnego uznania kwalifikacji ze strony władz niemieckich. Spotkał się jednak 
z odmową ze strony władz Górnej Bawarii. Aby uznano jego kwalifikacje, składający petycję 
musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat pracował przez co najmniej trzy lata jako lekarz 
w Czechach. Jest to oczywiście niemożliwe, ponieważ od siedmiu lat składający petycję 
mieszka w Niemczech, gdzie pracuje jako lekarz. Według składającego petycję doszło do 
poważnego ograniczenia praw przysługujących mu jako obywatelowi europejskiemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję, który posiada czeski dyplom w zakresie medycyny na poziomie 
podstawowym i dyplom pierwszego stopnia w zakresie medycyny ogólnej (1993 r.), przeniósł 
się do Niemiec, gdzie podjął działalność medyczną pod nadzorem. Składający petycję 
chciałby teraz wykonywać swój zawód w charakterze niezależnego lekarza dyżurnego 
w Niemczech i zwrócił się o uznanie jego czeskiego dyplomu lekarskiego (w Niemczech 
noszące nazwę „Approbation”). Władze niemieckie w Bawarii udzieliły odmowy 
w odpowiedzi na jego wniosek o automatyczne uznanie (złożony w „trybie skróconym”), 
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ponieważ warunki wymagane do postępowania w trybie skróconym nie zostały spełnione, 
a składający petycję nie przedstawił zaświadczenia potwierdzającego prawa nabyte, 
dowodzącego, że prowadził działalność jako lekarz przez co najmniej trzy lata w okresie 
pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

Sprawa składającego petycję jest znana Komisji, a w lipcu zeszłego roku prawnik 
składającego petycję skontaktował się z Komisją, która w e-mailu z dnia 6 lipca 2007 r. 
poinformowała go, dlaczego składający petycję nie może skorzystać z automatycznego 
uznania jego czeskiego dyplomu w oparciu o prawa nabyte. Fakt, że składający petycję 
wykonywał zawód lekarza pod nadzorem, nie może być uwzględniony w celu zastosowania 
przepisu dotyczącego praw nabytych, zgodnie z którym składający petycję mógłby uzyskać 
automatyczne uznanie kwalifikacji, ponieważ art. 23 dyrektywy 2005/36/WE1 wymaga, by 
dana osoba faktycznie i zgodnie z prawem (bez nadzoru) wykonywała przedmiotowe rodzaje 
działalności nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających 
wydanie zaświadczenia. 

Komisja poinformowała także prawnika składającego petycję, że w tym czasie można było 
uzyskać uznanie w oparciu o art. 43 Traktatu i późniejsze orzecznictwo, co umożliwiłoby 
właściwym władzom niemieckim porównanie kształcenia składającego petycję z niemieckimi 
wymogami dotyczącymi kształcenia lekarzy pierwszego kontaktu. Komisja poinformowała 
także prawnika składającego petycję, że od dnia 20 października 2007 r. zgodnie z art. 10 
dyrektywy 2005/36/WE, składającemu petycję będzie przysługiwało uznanie w ramach 
ogólnego systemu, dlatego skorzysta z gwarancji proceduralnych zawartych w dyrektywie 
oraz z faktu, że może zostać objęty środkami wyrównawczymi tylko w przypadku istotnych 
różnic. 

Jedynym rozwiązaniem, z którego może skorzystać składający petycję, jest ponowne 
zwrócenie się uznanie jego kwalifikacji zawodowych w oparciu o art. 10 dyrektywy 
2005/36/WE. Gdyby składający petycję napotkał problemy, Komisja oczywiście z chęcią 
udzieli mu wsparcia w kontaktach z władzami niemieckimi. 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005.
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