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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0611/2008, внесена от Paul Vergeiner, с австрийско 
гражданство, относно проблемите, пред които се изправят австрийските 
лекари, които желаят да специализират в друга държава-членка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в Австрия дипломата за общо медицинско 
образование се получава след завършване на специализация или обучение за 
общопрактикуващ лекар. Австрийските органи не признават професионална 
квалификация „лекар“ на лица, които са получили само базово обучение по медицина в 
Австрия. Това означава, че студентите по медицина, които желаят да се квалифицират 
като специалисти в друга държава-членка и трябва да се регистрират като 
практикуващи, могат да не бъдат допуснати, ако не са в състояние да представят 
диплома за образователно-квалификационна степен „лекар“ съгласно Директива 
93/16/ЕИО относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното 
признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за 
професионална квалификация. Вносителят, който притежава образование по спортна 
медицина, придобито в Нидерландия, посочва, че възможностите му за упражняване на 
тази специалност както в Австрия, така и в друга държава-членка, са сериозно 
компрометирани. Той изисква от Европейския парламент да разгледа въпроса в каква 
степен австрийските процедури съответстват на Директива 93/16/ЕИО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.
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I. Петицията

След като е завършил основното си медицинско образование в Австрия, вносителят на 
петицията е преминал курс за специализация по спортна медицина в Нидерландия. Сега 
той желае да се върне в Австрия и да се установи там. Той заявява, че Австрийската 
медицинска камара го е информирала, че няма право на миграция. Вносителят на 
петицията се позовава на още една петиция, № 230/2006.

II. Коментари на Комисията относно петицията

Директива 2005/36/ЕО1 установява система за автоматично признаване на 
медицинските специалности, изброени в Приложение V, 5.1.3 от същата директива. 
Автоматичното признаване означава, че не е необходимо да се налагат компенсаторни 
мерки, като например изпит за правоспособност или стаж за приспособяване, на 
въпросното лице.

В случай че специалността (например спортна медицина) не е изброена в 
гореспоменатото приложение се прилага общата система за признаване. За това, 
разбира се, е необходимо същата професия да съществува в държавата-членка, където 
лицето желае да упражнява дейностите, свързани с въпросната специалност. 
Определянето и организирането на различните медицински специалности е от 
компетенцията на всяка държава-членка. Следователно, не е задължително дадена 
медицинска специалност да съществува във всички държави-членки.

Петиция № 230/2006, на която се позовава вносителя, е свързана с друг проблем, а 
именно австрийският подход към получаването на базовото медицинско образование –
свързвайки го с австрийската професионална квалификация или квалификацията за 
общопрактикуващ лекар, което възпрепятства свободното движение на лица, 
завършили медицина в Австрия. Това, разбира се, противоречи на Директива 
93/16/ЕИО2, чиято основна цел е да улесни свободното движение на лекари в рамките 
на ЕС. Както се посочва в отговора на тази петиция, Комисията се е свързала с 
австрийските органи и ги е призовала да разрешат проблема. До разрешаването на 
проблема, Комисията също така поиска от австрийските органи да признаят 
професионалните квалификации за медицински специалисти и общопрактикуващи 
лекари получени в други държави-членки от лица, завършили основното си 
медицинско образование в Австрия, тъй като обратното противоречи на Директива 
93/16/ЕИО и следователно на Директива 2005/36/ЕО.

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 

професионалните квалификации, ОВ L 255 от 30 септември 2005 г. – стр. 22.

2 Директива 93/16/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно улесняване свободното движение на 
лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи 
за професионална квалификация, ОВ L 165, 7.7.1993 г., стр. 1–24. Директива 93/16/ЕИО е 
консолидирана с други директиви в Директива 2005/36/ЕО.
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В този случай, проблемът има друг характер. Тъй като специалността спортна 
медицина не съществува като специалност в Австрия, австрийските органи не могат да 
признаят нидерландската квалификация на вносителя.

III. Заключение

Тъй като въпросната квалификация по спортна медицина не съществува в Австрия, 
няма нарушаване на правото на ЕС от страна на австрийските органи вследствие на
непризнаването на професионалната квалификация по спортна медицина, придобита в 
Нидерландия.


