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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0930/2005, внесена от Marc Stahl, с германско гражданство, относно 
признаването в Германия на дипломи по физиотерапия, получени в 
Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който работи като физиотерапевт в Германия и чието 
обучение в Нидерландия е включвало мануална терапия, посочва, че е подал заявление 
в Германия за разрешение да практикува тази техника срещу съответната такса. 
Въпреки това нито неговите квалификации, нито институтът, където е научил тези 
техники, са признати от съответните германски организации (VdAK и IKK). 
Вносителят на петицията твърди, че е третиран по по-неблагоприятен начин от своите 
нидерландски колеги, които работят в Германия и които имат възможност да получават 
по-високи доходи, при същите квалификации. Освен това органите са постановили, че 
вносителят на петицията има право да практикува само на мястото, където е 
регистриран, а не на цялата територия на Германия, като по този начин ограничават 
района, където той може да прави посещения по домовете.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

Информацията, изпратена от вносителя на петицията не е достатъчна, за да даде 
възможност на Комисията да изрази становище по неговия случай. Следователно 
Комисията ще изпрати писмо до вносителя на петицията с молба за повече 
информация. Тя ще продължи да информира комисията по петиции за по-нататъшното 
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развитие на случая.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 12 декември 2006 г.

Вносителят на петицията е получил признаване в Германия на дипломата си по 
физиотерапия, издадена в Нидерландия. В Германия обаче практикуването на тази 
специалност изисква допълнително повишаване на професионалната квалификация, 
след като лицето е получило диплома по физиотерапия. Германските органи са 
отказали да дадат исканото разрешение на вносителя на петицията с мотивите, че 
институцията, която е издала дипломата му в Нидерландия, не е включена в списъка на 
институциите, одобрени от германските органи за предоставяне на по-нататъшно 
обучение.
Комисията е регистрирала жалбата на вносителя. Тъй като вносителят е дал разрешение 
да се разкрие неговата самоличност, на 4 октомври 2006 г. Комисията изпрати писмо до 
германските органи, за да поиска разяснения и копие от германските разпоредби, 
приложими в настоящия случай.

Комисията ще информира комисията по петиции относно отговора, даден от 
германските органи, веднага след като бъде получен и разгледан.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2007 г.

На 4 октомври 2006 г., Комисията изпрати писмо до германските органи с искане за 
разяснения във връзка със случая на вносителя на петицията и поиска копие от 
германските разпоредби, приложими към разглеждания случай.

На 1 декември 2006 г. германските органи отговориха, че ако причината за отказа да се 
разреши на вносителя да практикува мануална терапия е наистина, че той не е получил 
квалификацията си в учебно заведение, посочено в приложение 2 към препоръките, 
този отказ не е обоснован, тъй като рамковите препоръки не изключват възможността 
тази квалификация да бъде дадена от учебно заведение извън посочените в 
приложение 2.

Впоследствие германските органи посочиха, че ще поискат от отговорния орган да
преразгледа случая на вносителя.

На вносителя на петицията е изпратено писмо с питане дали междувременно неговият 
случай е бил преразгледан и, ако е така, какво решение е било взето.

Комисията ще информира комисията по петициите относно отговора, даден от 
вносителя на петицията.

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 7 март 2008 г.

На 29 юни 2007 г. Комисията е отправила официално уведомително писмо до 
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Германия, тъй като тя не е изпълнила Директива 92/51/ЕИО относно признаването на 
квалификации за упражняване на професията физиотерапевт със специализация по 
мануална терапия.

В отговора си от 26 октомври 2007 г. германските органи са посочили, че вносителят 
все още не е представил никакво доказателство, че наистина притежава 
необходимите квалификации по мануална терапия. Те също така посочват, че 
Германия ще въведе процедура за признаване на квалификациите на физиотерапевти, 
специализирали в областта на мануалната терапия, получени в други държави-
членки, и предоставят подробности относно тази процедура.

Въпреки това, тъй като все още съществуват въпроси, които трябва да бъдат 
изяснени във връзка с тази процедура по взаимно признаване, Комисията отново ще 
изпрати писмо до германските органи. Тя също така ще поиска от вносителя да 
изпрати на германските органи копие от своя сертификат за квалификация.

Комисията ще информира комисията по петиции за по-нататъшното развитие по 
случая.

7. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

На 29 юни 2007 г., въз основа на член 226 от Договора, Комисията е отправила 
официално уведомително писмо до Германия, тъй като тя не е изпълнила Директива 
92/51/ЕИО1 относно признаването на квалификации по отношение на професията 
физиотерапевт със специализация по мануална терапия.

Германия е отговорила на 26 октомври 2007 г.  В отговора си германските органи 
посочват, че вносителят все още не е представил никакво доказателство, че наистина 
притежава необходимите квалификации по мануална терапия. Те също така посочват, 
че Германия ще въведе процедура за признаване на квалификациите на 
физиотерапевти, специализирали в областта на мануалната терапия, получени в други 
държави-членки, и предоставят подробности относно тази процедура.

Считано от 20 октомври 2007 г .  Директива 92/51/EИО е отменена с Директива 
2005/36/EО2 относно признаването на професионалните квалификации. 

Процедурата, предложена от германските органи, не е в съответствие с правилата на 
Директива 2005/36/EО, която е трябвало да бъде въведена от държавите-членки до 20 

                                               
1 Директива 92/51/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно втора обща система за признаване на 

професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО, OВ L 209 от 
24.7.1992 г., стр. 25.

2 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно
признаването на професионалните квалификации, OВ L 255 от 30.9.2005 г., стр. 22.
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октомври 2007 г.

Поради това Комисията е решила да предприеме допълнителни официални действия 
срещу Германия. На 27 юни 2008 г., Комисията е изпратила допълнително 
официално уведомително писмо до Германия, тъй като Германия не е изпълнила 
задълженията си по Директива 2005/36/EО. В момента Комисията чака да получи 
забележките на германските органи. След като ги разгледа или ако не бъдат 
предадени никакви забележки в рамките на предварително определения краен срок, 
Комисията може, по целесъобразност, да издаде мотивирано становище, както е 
предвидено в член 226 от Договора.

Комисията ще информира комисията по петиции за по-нататъшното развитие по 
случая.

8. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

На 27 юни 2008 г., Комисията изпрати на Германия допълнително мотивирано 
становище за несъответствие с директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации на нейното законодателство за признаване на дипломите 
за физиотерапевт, получени в други държави членки.

Германските органи отговориха на становището с писмо от 26 август 2008 г. В това 
писмо те съобщават, че ще приведат въпросното законодателство в съответствие с 
правилата от директива 2005/36/ЕО и че са в процес на работа по изготвянето на 
проект. Що се отнася до вносителя на петицията, те съобщават, че съдът по социални 
спорове в Берлин е излязъл с решение на 2 юни 2008 г., в което постановява, че 
вносителят няма достатъчна квалификация според немската нормативна уредба, за да 
извършва мануална терапия. Германските органи посочват, че не са наясно дали 
вносителят на петицията е обжалвал това решение, но допълват, че в подобен случай не 
би могла да бъде извършена никаква нова оценка на квалификацията му по време на 
съдебното производство.

Впоследствие Комисията изпрати на вносителя на петицията писмо, в което иска той да 
й предостави копие от съдебното решение и да я информира дали го е обжалвал.

Комисията ще информира комисията по петиции за по-нататъшното развитие по 
случая.
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