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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0923/2013, внесена от Алваро Лахос Торнос, с испанско 
гражданство, относно признаването на специализирано медицинско 
обучение като нова категория или в рамките на съществуваща 
категория съгласно приложение V към Директива 2005/36/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отбелязва, че в своето приложение V, точка 5.1.3, 
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации все 
още не включва в европейската категория „Гръдна хирургия“ специалността 
„сърдечносъдова хирургия“, която в Испания е с продължителност на обучението 5
години. Вносителят на петицията отбелязва, че въпреки това Италия включва две 
специалности – по гръдна хирургия и сърдечна хирургия – в една и съща категория. Ето 
защо вносителят на петицията твърди, че същото трябва да се направи и за Испания, 
която в момента посочва в тази категория единствено гръдната хирургия. В резултат на 
това несъответствие вносителят на петицията среща пречки за работа във Франция, а 
следователно за упражняване на правото си на свободно движение. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 януари 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Съгласно системата за взаимно признаване на професионалните квалификации, 
установена с Директива 2005/36/ЕО, медицинските специализации са със специален 
режим. Съществува значителна разлика между държавите членки по отношение на 
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броя на регламентираните медицински специализации. Посочената директивата 
понастоящем обхваща хармонизиране на минималните изисквания за обучение за 54 
категории медицински специалности. Докато гръдната хирургия е сред тези категории, 
сърдечната (сърдечносъдовата) хирургия понастоящем не е включена в приложението.

Държавите членки уведомяват Комисията относно наименованията на своите 
национални квалификации за специалисти. След оценка на програмите за обучение по 
отношение на спазването на хармонизираните минимални изисквания тези 
специалности са изброени в приложение V, точка 5.1.3. от Директива 2005/36/ЕО. Във 
връзка с това тези специалности попадат в обхвата на режима за автоматично 
признаване, посочен в член 26 от Директива 2005/36/ЕО, доколкото специалността 
съществува както в изпращащата, така и в приемащата държава членка. 

Директива 2005/36/ЕО определя само минималния срок на обучение за всяка категория 
медицински специалности. Въпреки това тази директива не хармонизира нито 
съдържанието на всяка категория медицински специалности, нито обхвата на 
съответните дейности. В случая с гръдната хирургия този минимален период на 
обучение е 5 години.

Испанската специализирана програма „Cirugía torácica“ („Гръдна хирургия“) отговаря 
на минималните критерии за продължителност на обучението, предвидени в Директива 
2005/36/ЕО. 

Освен ако Испания реши да измени или допълни наименованието на медицинската 
специализирана категория „гръдна хирургия“ и уведоми за това Комисията, настоящото 
наименование трябва да остане в приложение V, точка 5.1.3 от Директива 2005/36/ЕО. 
Инициативата за подобно уведомление е от компетентността на държавите членки.

Не е в правомощията на Комисията да изменя или да допълва националните 
наименования на специализираните медицински курсове за обучение без уведомление 
от страна на съответната държава членка.

Директива 2013/55/ЕО за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно 
административно сътрудничество посредством Информационната система за 
вътрешния пазар бяха публикувани в Официален вестник на 28 декември 2013 г. и 
влязоха в сила на 17 януари 2014 г.

Съгласно член 26 от актуализираната Директива 2005/36/ЕО Комисията е 
оправомощена да приема делегирани актове относно включването в точка 5.1.3 от 
Приложение V на нови медицински специалности, общи за не по-малко от две пети от 
държавите членки.

През октомври 2012 г. Унгария повдигна въпроса за включването на сърдечно-съдовата 
хирургия като нова категория в точка 5.1.3 от Приложение V към Директива 
2005/36/ЕО. Понастоящем Комисията разглежда това искане и е помолила държавите 
членки за становище относно предложението. Комисията ще предприеме действия по 
предложението на Унгария според новите процедурни правила, съгласно предвиденото 
в актуализираната директива.
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Междувременно лекарите със специализации в областта на сърдечно-съдовата 
хирургия могат да се възползват от признаването на своята квалификация съгласно така 
наречената обща система (глава I от Директива № 2005/36/EО).

Заключения

По отношение на наименованията на испанските медицински специализации, включени 
в приложение V, точка 5.1.3 от Директива 2005/36/ЕО, тези наименования могат да 
бъдат изменени или допълнени по изрично искане от страна на Испания.

В случай че две пети от държавите членки докладват на Комисията, че регламентират 
сърдечно-съдовата хирургия като действителна специализация, Комисията ще започна 
процедура по включване на това наименование в Приложение V, точка 5.1.3 от 
Директива 2005/36/ЕО. 

Междувременно лицата, притежаващи тази специализация, могат да се възползват от 
признаването на тази квалификация съгласно така наречената обща система.


