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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0686/2013, внесена от Лотар Брунке (с германско гражданство), 
относно неговото установяване като общопрактикуващ лекар в Швейцария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е германски гражданин на възраст 62 години и считано от 
1995 г. упражнява професията лекар в Германия. През 2011 г. той е подал заявление за 
учредяване на медицинска практика в Швейцария. Заявлението е било отхвърлено, тъй 
като, въпреки че има квалификация да упражнява професията лекар, той не е завършил 
обучението за получаване на диплома за специалист („Facharztausbildung“). В 
Швейцария това е задължително, за да се получи разрешение да учредяване на 
практика и разрешение за упражняване на професията. Тогава той е подал искане за 
същото третиране като швейцарските лекари на неговата възраст, от които би се 
изисквало допълнително обучение като общопрактикуващ лекар („Praktischer Arzt“). 
Това също е било отказано, което означава, че единственият начин той да учреди 
практика в Швейцария би бил да следва пълен курс на специализирано обучение от три 
до пет години. Вносителят на петицията счита, че с оглед на неговата възраст и 
медицинска практика това изискване е несъразмерно. Той е отнесъл въпроса до съда, 
като в материалите по делото се е позовал на правото си на свобода на установяване, но 
съдът не е направил никакъв коментар по тази точка. Той е на мнение, че решението на 
швейцарските органи е в противоречие със съдебната практика на Съда на ЕС, която 
гласи, че националните ограничения на основните свободи, залегнали в Договора, 
трябва да бъдат недискриминационни, да бъдат обосновани от обществен интерес, да са 
в състояние да гарантират осъществяването на преследваната цел и да не надхвърлят 
необходимото за постигането ѝ. Вносителят на петицията е на мнение, че швейцарските 
органи не са взели под внимание Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации, която е приложена в Швейцария, и Директива 
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75/362/ЕИО за взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални 
документи за професионална квалификация в областта на медицината, включваща и 
мерки за улесняване на действителното упражняване на правото на установяване и на 
свободно предоставяне на услуги. Вносителят на петицията счита, че е бил подложен 
на дискриминация поради това, че към него се прилагат по-строги изисквания от 
изискванията към швейцарските лекари на неговата възраст. Той моли Европейския 
парламент за помощ. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Вносителят на петицията твърди, че решенията на швейцарските органи и съдилища, с 
които те дават отказ на неговите заявления за признаване като общопрактикуващ лекар 
и/или за разрешение за учредяване на медицинска практика в Швейцария, са в 
противоречие със съдебната практика на Съда на ЕС. В този контекст вносителят на 
петицията също така е поискал от швейцарските съдилища да отправят запитване до 
Съда на ЕС.

Съгласно член 251 и сл. от ДФЕС обаче Съдът на ЕС е (единствено) компетентен да 
разглежда и да се произнася по искове или производства, които имат пряко отражение 
върху Европейския съюз. Съгласно член 267 от ДФЕС Съдът на ЕС е компетентен да се 
произнася преюдициално относно (наред с другото) валидността и тълкуването на 
актовете на институциите на Европейския съюз. Когато такъв въпрос бъде повдигнат 
пред юрисдикция в държава членка (на ЕС), тази юрисдикция може да поиска от Съда 
на ЕС да се произнесе по него.

Тъй като Швейцария не е държава – членка на ЕС, швейцарските съдилища нямат 
право да отправят запитвания до Съда на ЕС. Вместо това съгласно член 11, параграф 3 
от Споразумението относно свободното движение на хора1, последно изменено с 
Решение № 2/2011 на Съвместния комитет ЕС – Швейцария от 30 септември 2011 г.2 за 
замяна на приложение III (Взаимно признаване на професионална квалификация), 
лицата, обхванати от въпросното споразумение, имат възможност да обжалват пред 
компетентния национален съдебен орган, наред с другото, по отношение на решения по 
жалби.  Освен това съгласно член 16, параграф 2 от Споразумението относно 
свободното движение на хора, доколкото приложението на въпросното споразумение 
обхваща концепции от законодателството на ЕС, се взема предвид подходящото 
прецедентно право на Съда на ЕС преди датата на неговото подписване. Прецедентното 
право след тази дата се предоставя на вниманието на Швейцария (в рамките на 
Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението относно свободното движение 
на хора).

Така съдебният контрол на прилагането на Споразумението относно свободното 
движение на хора в Швейцария е от компетентността на швейцарските съдилища, с 

                                               
1 ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 6.
2 ОВ L 277, 22.10.2011 г., стр. 20.
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последна инстанция – Федералния съд на Швейцария (Bundesgericht). В настоящия 
случай вносителят на петицията се оплаква във връзка с решение на този съд от 1 
февруари 2013 г. (по дело № 2C-668/2012), с което неговите искания се отхвърлят на 
последна инстанция. 

Противно на мнението на вносителя на петицията изглежда, че посоченото решение на 
Върховния съд на Швейцария не е в нарушение на двустранното споразумение. По-
конкретно липсват доказателства за дискриминация въз основа на националност.

В съответствие с точка 5.1.4 от приложение V към Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните квалификации1, посочена в приложение III 
(преработено) към Споразумението относно свободното движение на хора, Швейцария 
има право да изисква (считано от референтната дата 1 юни 2002 г.) диплома за лекар-
специалист по обща медицина. Следователно в разглеждания случай швейцарските 
органи биха могли да изискват от заявителя от ЕС същото ниво на квалификация, 
каквото изискват от швейцарските граждани. Изглежда обаче, че вносителят на 
петицията не притежава (в Германия) еквивалентни квалификации (като например 
„Facharzt für Allgemeinmedizin“).

Вносителят на петицията възразява срещу факта, че швейцарските органи не са взели 
под внимание практическия професионален опит, придобит от него в Германия, нито 
неговата възраст (62 години). Вместо това те се изискали завършването на 
допълнително обучение с продължителност няколко години за получаване на 
швейцарската квалификация „Weiterbildungstitel“. В този контекст той предявява и 
претенции за придобити права. 

Член 30, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО (отразен в приложение III към 
Споразумението относно свободното движение на хора) действително предвижда (при 
известни допълнителни условия) придобити права, отнасящи се само до 
общопрактикуващите лекари, без изискване за притежаване на удостоверенията за 
професионална квалификация, посочени в приложение V, точка 5.1.4. При все това 
съгласно член 30, параграф 2 от директивата тези права да се упражняват дейностите на 
общопрактикуващ лекар в рамките на национална система за обществено осигуряване 
подлежат на условието, че лицето притежава свидетелство, потвърждаващо правото на 
титуляра да упражнява такива дейности. Съгласно швейцарския съд вносителят на 
петицията не е представил доказателство, че притежава такова свидетелство.

Освен това вносителят на петицията е поискал прилагането на преходните разпоредби, 
които в миналото са се прилагали към швейцарски лекари, притежаващи само диплома 
за базово обучение по медицина.  Срокът на действие на тези разпоредби обаче отдавна 
е изтекъл. Тъй като те вече не се прилагат към граждани на Швейцария, твърдението за 
предполагаема дискриминация на това основание също не е уместно. 

Накрая, следва да се отбележи, че въпросът за учредяване на медицинска практика сам 
по себе си е извън обхвата на Директива 2005/36/ЕО и следователно и на 
приложение III към двустранното споразумение с Швейцария.

Заключение

                                               
1 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
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При тези обстоятелства и въз основа на наличната информация Комисията не е в 
състояние да окаже съдействие на вносителя на петицията във връзка с получаването на 
признаване като медицински специалист или на разрешение за учредяване на 
медицинска практика в Швейцария.


