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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0706/2008, внесена от Vladimir Plachetka, с германско 
гражданство, относно отказа на германските органи да признаят неговото 
медицинско образование, получено в Чехия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който понастоящем работи като научен сътрудник във 
фармацевтичното дружество "Pfizer", се е дипломирал като лекар в бивша 
Чехословакия, където също така е работил като лекар в продължение на 15 години и 
има 3 завършени специализации, преди да се премести в Германия. Преди две години 
вносителят е подал молба до компетентните германски органи за признаване на 
медицинското му образование. Молбата обаче е отхвърлена, като сред посочените за 
това причини фигурират отчасти разлики в продължителността на обучението. 
Вносителят посочва, че позицията на германските органи противоречи на принципите 
на ЕС за свободното движение на работници и правото на установяване, както и на 
решенията на Съда на Европейските общности по голям брой дела, напр. по дело 31/00 
(Conseil National de l'Ordre des Architectes срещу Nicholas Dreessen), и призовава 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

Вносителят на петицията, който понастоящем работи като научен сътрудник във 
фармацевтичното дружество "Pfizer", се е дипломирал като лекар в бивша 
Чехословакия, където също така е работил като лекар в продължение на 15 години и 



PE418.079v02-00 2/4 CM\785680BG.doc

BG

има 3 завършени специализации, преди да се премести в Германия. Преди две години 
вносителят е подал молба до компетентните германски органи за признаване на 
медицинското му образование. Молбата обаче е отхвърлена, като сред посочените за 
това причини фигурират отчасти разлики в продължителността на обучението. 
Вносителят посочва, че позицията на германските органи противоречи на принципите 
на ЕС за свободното движение на работници и правото на установяване, както и на 
решенията на Съда на Европейските общности по голям брой дела, напр. по дело 31/00 
(Conseil National de l'Ordre des Architectes срещу Nicholas Dreessen).

След разширяването на ЕС лекарите от новите държави-членки, които са завършили 
или започнали медицинското си образование преди датата на присъединяване на 
тяхната държава към ЕС, не получават автоматично признаване на дипломата, тъй като 
тяхното образование не се счита за съответстващо на образователните изисквания, 
указани в член 21 от Директива 2005/36/ЕО1.

Въпреки това лекарите, които действително и законно са практикували своята дейност 
в продължение на определен период в държавата-членка на произход, или в която и да 
било друга държава-членка на Европейския съюз, могат да получат автоматично 
признаване на дипломата въз основа на т. нар. „придобити права“.

Що се отнася до признаването на дипломата за медицинска специалност, издадена от 
компетентните органи на бивша Чехословакия, член 23, параграф 3, от Директива 
2005/36/ЕО урежда специфичните придобити права на мигрантите, които притежават 
такива дипломи. Съгласно този член компетентните органи на Словакия или на 
Чешката република следва да издадат сертификат, в който да е посочено, че въпросният 
гражданин действително и законно е упражнявал съответната дейност в продължение 
на поне три последователни години от последните пет години, предхождащи датата на 
издаване на този сертификат.

От член 23, параграф 3, от Директива 2005/36/ЕО следва, че професионалната 
квалификация на лекарите, които са започнали обучението си преди 1 януари 1993 г., 
може да бъде призната автоматично само ако са изпълнени условията за придобити 
права, а не въз основа на сертификат, издаден от чешките или словашките органи, 
указващ, че са спазени минималните образователни изисквания, определени от 
Директива 2005/36/ЕО.

Тъй като през последните 12 години вносителят на петицията работи във 
фармацевтичната индустрия, той не може да претендира за придобити права съгласно 
посоченото по-горе.

Директива 2005/36/ЕО е влязла в сила на 20 октомври 2007 г. и член 10, буква б),
урежда случаи като този на вносителя на петицията, като е посочено, че за тях е 
приложима общата система на неавтоматично признаване, която е по-благоприятният 
вариант, в сравнение с признаване въз основата на Договора за ЕО. Тя изисква 
компетентните органи в Германия да сравнят образованието на вносителя на петицията 

                                               
1 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации, ОВ L255, 30 септември 2005 г. — стр. 22.
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с валидните в момента германски образователни изисквания. Само в случай на 
значителни разлики компетентните органи на държавата-членка, в която пребивава 
лицето, могат да наложат компенсационни мерки.

Германските органи трябва също така да се съобразят със срока от три месеца от 
датата, на която вносителят на петицията е предоставил всички необходими документи.

По отношение на медицинския сертификат, изискван от германските органи, те имат 
право да изискват такъв документ, при условие че изискват същото от собствените си 
граждани, желаещи да упражняват лекарска професия. По принцип държавата-членка, в 
която лицето пребивава, трябва да приеме като достатъчно доказателство 
представянето на документа, изискван в държавата-членка на произход. Независимо от 
това обаче, тъй като вносителят на петицията живее в Германия от 12 години, 
германските органи могат да изискат от него да представи документа, който се изисква 
за тези цели в Германия.

В случай че вносителят на петицията реши да се върне в Чешката република, на него 
няма да му се налага да преминава през процедура за признаване на професионалната 
му квалификация, тъй като притежава чехословашка лекарска диплома.

С писмо от 17 ноември 2008 г. Комисията е изискала от германските органи да 
предоставят допълнителна информация, която да позволи по-нататъшното разглеждане 
на случая.

Заключение

Преди да се произнесе, Комисията очаква да получи допълнителна информация от 
германските органи.

4. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

В своя отговор от 19 декември 2008 г. германските органи посочват, че са сравнили 
обучението на вносителя на петицията с германските образователни изисквания, в 
резултат на което се е стигнало до отрицателно решение, съобщено на вносителя.

Трябва да се вземе предвид това, че вносителят на петицията е придобил медицинската 
си квалификация в Чехословакия през 1971 г., когато обучението не е съответствало на 
минималните образователни изисквания, определени в член 24 от Директива 2005/36 
относно признаването на професионалните квалификации, както и че професионалният 
му опит, започнал преди 25 години, е натрупан в специфичната среда на летище, като 
следователно той не би могъл да се счете за релевантен. След като германските органи 
са сравнили обучението му с германските образователни изисквания за основното 
медицинско обучение, те са спазили законодателството на ЕС. 

Когато Комисията уведоми вносителя на петицията за намерението си да заведе 
жалбата в архива, вносителят представи нова информация за допълнителна 
професионална практика в различни болнични отделения. От получената информация 
стана видно, че тя по-скоро касаеше професионална практика в рамките на обучение по 
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вътрешна (обща) медицина, по обща медицинска практика. 

Тъй като предоставената на Комисията информация не измени заключението от нейния 
правен анализ, на 14 май 2009 г. Комисията реши да заведе жалбата в архива. 

Заключение

Поради горепосочените основания германските органи не са нарушили 
законодателството на ЕС.


