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19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1896/2012, внесена от Калин Кармен Елена, с румънско 
гражданство, относно признаването на дипломи в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията – румънска гражданка, която живее в Обединеното 
кралство, посочва недостатъци на британската система по отношение на признаването 
на завършено специализирано обучение в други държави ― членки на ЕС, в частност 
по отношение на рехабилитационната медицина, но не само в тази област. 
Вносителката смята, че е третирана като гражданин на държава извън ЕС, предвид 
факта, че ѝ е било препоръчано да започне цялото обучение по рехабилитация 
отначало. Тя отправя 3 конкретни въпроса, като изказва предположението, че 
Обединеното кралство би могло да е в нарушение на съответните регламенти на ЕС, и 
призовава ЕП да проучи този въпрос.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 19 декември 2013 г.

Вносителката на петицията е румънски гражданин и е получила квалификация по 
медицинска специалност – рехабилитация, в Румъния. Тя е срещнала затруднения при 
признаването на тази специалност в Обединеното кралство. 
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Вносителят на петицията счита, че приложение V, точка 5.1.3 от Директива 2005/36/ЕО 
относно признаването на професионалните квалификации1 („Директивата“) следва да 
включва националното наименование на Обединеното кралство в категорията 
медицински специалности „Physiotherapy (minimum period of training: 3 years)“ 
(„Физиотерапия (минимален срок на обучение: 3 години)“). Това би позволило на 
вносителя на петицията да се възползва от автоматичното признаване на тази 
медицинска специалност в Обединеното кралство. 

Вносителят на петицията е срещнал затруднения и при изпълнението на 
компенсационната мярка, която се изисква като условие за признаването от страна на 
Обединеното кралство.

Директива 2005/36/ЕО представлява европейската правна рамка за взаимното 
признаване на професионалните квалификации. Директивата се прилага за всички 
граждани на дадена държава членка, които искат да получат достъп до или да 
упражняват регулирана професия в друга държава членка.
Съгласно системата за признаване на професионалните квалификации въз основа на 
хармонизирани условия за обучение, както е предвидено в глава III от дял III на 
Директивата, за медицинските специалности се прилага специален режим. Този режим 
се дължи на факта, че са налице значителни различия по отношение на броя на 
регулираните медицински специалности в отделните държави членки. Поради това, 
макар Директивата да обхваща хармонизирането на изискванията за минимална 
продължителност на обучението по 54 медицински специалности (приложение V, точка 
5.1.3 от Директивата), не всички държави членки регулират тези медицински 
специалности в рамките на своите национални системи за здравеопазване.
Съгласно член 21, параграф 7 от Директивата държавите членки могат да съобщят на 
Комисията своите наименования на медицинските специалности. Тези наименования са 
изброени в приложение V, точка 5.1.3 от Директива 2005/36/ЕО и са обхванати от 
режима на автоматично признаване на Директивата, доколкото една и съща 
специалност е посочена за държавата – членка по произход и за приемащата държава 
членка в приложение V от Директивата.

Всъщност съгласно Директивата държавите членки могат да не съобщят определени 
медицински специалности на Комисията, дори ако тези специалности са регулирани на 
тяхната територия. В това отношение медицинските специалности се различават от 
останалите професии, обхванати от дял III, глава III от Директивата. 

Поради това е видно, че Комисията не разполага с правомощията нито да добави 
национално наименование на курс на обучение за медицинска специалност към 
приложение V, точка 5.1.3 от Директивата без съответното съобщение от засегната 
държава членка, нито да публикува съответното съобщение в Официален вестник на 
Европейския съюз съгласно член 21, параграф 7 от Директива 2005/36/ЕО в тази връзка.

Следователно за всяка категория медицински специалности, изброени в приложение V, 
точка 5.1.3 от Директивата, държавите членки разполагат с правомощията да решават 

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

професионалните квалификации, Официален вестник L255 от 30 септември 2005 г. – стр. 22.
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дали искат или не искат да участват в системата за автоматично признаване на 
съответните квалификации. Във всички други случаи, когато дадена медицинска 
специалност е регулирана в приемащата държава членка, но съответстващото 
национално наименование не е съобщено на Комисията от въпросната държава членка, 
специалистите, получили квалификация в друга държава членка, могат да получат 
признаване на своята специалност в приемащата държава членка съгласно т.нар. обща 
система (дял III от глава I от Директивата). 

Съгласно общата система компетентният орган на приемащата държава членка може да 
сравнява обучението на даден специалист със своите национални изисквания за 
обучение. В случай на съществени различия в основното обучение в две държави 
членки, приемащата държава членка може да наложи компенсационни мерки, преди да 
признае квалификацията от обучения в чужбина специалист. 

В настоящия случай изглежда, че компетентният орган на Обединеното кралство е 
проучил заявлението на вносителя на петицията съгласно общата система и е наложил 
компенсационни мерки. Това изискване е в съответствие с Директивата.

Макар вносителят на петицията да оспорва решението на Обединеното кралство, в 
Директивата ясно се разрешава на приемащата държава членка да изисква подобни 
компенсационни мерки. Съгласно член 3, параграф 1, буква ж) от Директивата 
периодът за приспособяване, през който трябва да премине вносителят на петицията 
като условие за признаването, може да се осъществява под контрол и също така да се 
придружава от допълнително обучение. Този период на контролиран стаж подлежи на 
оценка. 

Освен това съгласно член 51, параграф 3 от Директивата решението на компетентния 
орган подлежи на обжалване по реда на националното законодателство. От 
информацията, с която разполага Комисията, изглежда, че компетентният орган на 
Обединеното кралство е предоставил на вносителя на петицията подробна информация 
относно възможностите за обжалване по реда на националното законодателство.

Заключение

Комисията стига до заключението, че Обединеното кралство не е нарушило Директива 
2005/36/ЕО, като не е съобщило на Комисията своята медицинска специалност по 
„рехабилитационна медицина“. Ето защо Комисията не възнамерява да предприема 
следващи стъпки по този въпрос.

Освен това компетентният орган на Обединеното кралство правилно е приложил т.нар 
обща система за признаването на медицинската специалност на вносителя на 
петицията.

Компетентният орган на Обединеното кралство е предоставил на вносителя на 
петицията също така възможности да обжалва неговото решение по реда на 
националното законодателство, както се изисква съгласно член 51, параграф 3 от 
Директивата.


