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Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1695/2008, внесена от W. R., с германско гражданство, относно 
неспазване на процедура за взаимно признаване на професионалните 
квалификации  във Франция и Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, германски гражданин, който живее в Обединеното кралство, 
е пожелал германските и след това френските органи да признаят професионалните му 
квалификации на доктор, специализирал белодробна медицина, след като е упражнявал 
тази професия в Обединеното кралство.  Вносителят критикува начина, по който 
германските и френските органи са се отнесли към неговата молба за информация 
относно необходимите документи, свързани със заявлението му за признаване на 
квалификации. Според вносителя в момента заявлението му се намира в съответната 
комисия на Националния съвет на френската медицинска асоциация (Conseil National de 
l'Ordre des Médecins); този орган обаче не му е дал отговор в рамките на срока, 
установен в член 51 от Директива 2002/36/ЕО. Вносителят описва редица проблеми и 
антиевропейската нагласа, която е срещнал в Обединеното кралство,  както и в 
Германия и Франция. Вносителят моли Европейския парламент да се обърне към 
компетентните френски органи с искане да се съобразят с предвидения в 
законодателството на Общността срок за отговор, тъй като забавянето на решението не 
му позволява да кандидатства за различните длъжности, обявявани от френските 
болници.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.
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Петиция

Вносителят притежава основна медицинска квалификация, придобита в Германия, и 
специална квалификация по обща медицина (вътрешни болести) , издадена през 1998 г. 
от Медицинската камара на Westfalen-Lippe (Германия), след като завършва 
специализираното си  обучение,  което започва през 1987 г .  През 1998 г .  той се 
премества в Обединеното кралство, където дипломата му за базово обучение по 
медицина и специалната му квалификация по обща медицина (вътрешни болести) са 
признати. Въпреки това, в Обединеното кралство той работи по други две 
специалности,  а именно „респираторна медицина” и „ендокринология и диабет”, и то 
без да притежава квалификация за специалист по респираторна медицина или 
ендокринология и диабет. 

Както в Германия, така и във Франция, вносителят има право да работи като 
специалист по обща медицина (вътрешни болести) – професия, за която той притежава 
придобита в Германия квалификация. Въпреки това, в момента той има желание да 
работи в Германия като специалист по респираторна медицина, а във Франция като 
специалист по ендокринология и диабет. 

С цел да получи признаване, той се обръща към германските и френските органи. 
Вносителят на петицията критикува начина, по който германските и френските органи 
се отнасят към молбите му за признаване и за информация относно документите, 
изисквани при подаване на заявление за признаване на неговите „квалификации”.

Изложение на Комисията относно петицията

Комисията е запозната със случая, тъй като е получила жалба срещу  Германия и 
Франция. 

Основният въпрос е, че въз основа на упражняваната „професионална практика" в 
Обединеното кралство, вносителят  желае от една страна да работи в Германия като 
специалист по респираторна медицина, а от друга страна като специалист по 
ендокринология и диабет във Франция, въпреки че той не притежава нито една от 
съответните специални квалификации.   Във връзка с това той се свързва с две френски 
и седем германски органа почти по едно и също време. В Германия компетентните 
органи са объркани относно съдържанието на „неофициалното” заявление на вносителя 
на петицията, а във Франция той дори не изпраща заявление до френските органи за 
признаване на квалификациите, а по-скоро неофициално писмо, в което посочва 
желанието си да работи като специалист по ендокринология и диабет.

За степента „Доктор по медицина” Директива 2005/36/EО относно признаването на 
професионалните квалификации съдържа единствено система за признаване на 
професионалните квалификации; но тя не включва признаването на професионалния 
стаж. Следователно според Директива 2005/36/EО не е възможно в една държава -
членка  да се получи признаване на квалификация, която се базира само и единствено 
на  придобития в друга държава-членка „професионален стаж”. Това донякъде обяснява 
объркването от страна на германските и френските компетентни органи. В 
съответствие с член 51, параграф 1 от Директива 2005/36/EО, компетентният орган на 
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приемащата държава-членка  потвърждава получаването на заявлението в срок от един 
месец от получаването и уведомява заявителя в случай на липсващи документи. Тази 
разпоредба предполага, че конкретното досие-заявление е предадено на компетентните 
органи.

От писмата, изпратени от вносителя до германските органи, не става ясно дали той иска 
професионалният му стаж да бъде признат като част от специализацията в Германия с 
цел да получи квалификация в Германия като „специалист” по респираторна медицина, 
или по-скоро неговата цел е да кандидатства за признаване на професионалната  му 
квалификация, най-вече като се има предвид, че не е използвал стандартните 
формуляри за заявление, както и свързаните с това указания.  

 Компетентният германски орган (Westfalen-Lippe) отказва признаване като специалист 
по респираторна медицина, тъй като вносителят притежава  само придобита в Германия 
квалификация за базисно обучение по медицина и по обща медицина (вътрешни 
болести), а не придобита в Обединеното кралство квалификация по респираторна 
медицина. Компетентният орган го информира относно възможността да се регистрира 
като специалист по обща медицина (вътрешни болести), както и да изиска неговият 
„професионален стаж” да бъде признат като част от специализацията, за да може по 
този начин да получи германска квалификация като специалист по респираторна 
медицина. Като алтернатива, той може да обжалва решението. Други компетентни 
органи (Nordbaden, Bremen ) са отговорили на вносителя на петицията и са изискали 
удостоверение, което да потвърждава, че  удостоверението за „професионален стаж” 
отговаря на минималните изисквания  за обучение съгласно директивата.  

Вносителят  се е свързал също с френските органи, за да може да работи във Франция 
като специалист по ендокринология и диабет. Той е изпратил писмо (без никакви 
подкрепящи документи) до Националното сдружение на лекарите в Париж и до 
Националното сдружение на лекарите в Ардените, в което е посочил желанието си да 
работи като специалист по ендокринология и диабет, без обаче да приложи досие към 
заявлението, на базата на което да му бъде призната квалификацията. Френските 
органи също изглежда са объркани от молбата му, като се има предвид, че той вече е 
регистриран като специалист по обща медицина (вътрешни болести) във Франция и че 
съгласно Директива 2005/36/EО не е възможно да се упражняват  специализирани 
дейности без притежаването на съответната квалификация като специалист. При 
поискване от Комисията на копие от досието към заявлението на вносителя, 
представено пред френските органи, Комисията установява, че той не е подал досие за 
заявление, а по-скоро писмо за намерения. В резултат на това Комисията не е могла да 
се свърже с френските органи чрез Мрежата за решаване на спорове SOLVIT. От 
последните копия от кореспонденцията, изпратени от вносителя, и от изпратените до 
него от Сдружението на лекарите в Somme на 14 ноември 2008 г. не става ясно дали те 
считат неговата молба за заявление за признаване на квалификациите. По-скоро 
изглежда, че те приемат неговата молба като молба за признаване на „професионален 
стаж", придобит в Обединеното кралство, с цел да получи квалификация на специалист 
по ендокринология и диабет във Франция, отколкото като молба за признаване на 
професионалната квалификация.  Вярно е, че в съответствие с член 51, параграф 2 от 
Директива 2005/36/EО, процедурата за разглеждане на заявления за получаване на 
правоспособност за упражняване на регламентирани професии трябва да се реализира 
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във възможно най-кратък срок, като в резултат компетентният орган в приемащата 
държава-членка издава надлежно обосновано решение не по-късно от три месеца след 
датата, на която са подадени окомплектованите документи на заявителя. В този случай 
обаче срокът от три месеца няма да се прилага, тъй като той се отнася до условия, 
свързани със  специализирано обучение и придобиване на професионалната 
квалификация, които попадат в компетентността на всяка държава-членка.  

Освен това, съществува съмнение дали вносителят на петицията би могъл да получи 
признаване по член 43 от Договора (вж. дело C-340/89 Vlassopolou), тъй като той не е 
работил в Обединеното кралство  като специалист по респираторна медицина или 
ендокринология  и диабет.   

Тъй като изглежда, че той или не е подал заявление за признаване на квалификациите 
(Франция), или го е направил, но то не в съответствие с член 43 от Договора 
(Германия), не може да се направи заключение, че френските и германските органи са 
нарушили член 43 от Договора. Същите органи не са нарушили и Директива 
2005/36/EО.

Заключение

С оглед на горепосочените причини, Комисията не може да направи заключение, че е 
налице нарушение на правото на ЕС, нито от страна на Франция, нито от страна на 
Германия.  


