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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1862/2008, внесена от Sancho Rodríguez Villar, с испанско 
гражданство, относно признаването на медицинската му специализация 
от испанските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че испанските органи (министерствата на 
образованието и здравето) отказват да признаят седемте години на медицинска 
специализация (анестезиология и интензивно лечение), които е преминал в 
Обединеното кралство в периода от 2001 до 2007 г. Това положение, което му създава 
затруднения да практикува в Испания, всъщност е свързано както със свободното 
движение на хора, така и с признаването на квалификациите (Директива 2005/36/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на 
професионални квалификации). В резултат на това, вносителят на петицията e трябвало 
да започне отново специализация по анестезиология в Испания (обучение и изпит за 
придобиване на правоспособност като местен лекар). Вносителят на петицията желае
признаване на специализацията си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията притежава квалификация за базово обучение по медицина и е 
преминал обучение в Обединеното кралство за лекар-специалист в областта на 
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анестезиологията и интензивното лечение, без обаче да получи съответната
професионална квалификация в Обединеното кралство. След този курс вносителят 
желае да продължи специализацията си в Испания. Налага се обаче да я започне 
отново, тъй като испанските органи не желаят да признаят осъществената в 
Обединеното кралство част от нея. Според вносителя на петицията испанските органи 
следва да признаят специализираното обучение, което е преминал в Обединеното 
кралство.

Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации съдържа 
разпоредби, които хармонизират минималните изисквания за обучение, и установява 
система за признаване на медицинските дипломи. Директивата обаче се отнася за
признаването на вече придобити медицински квалификации. 

Съществува възможност държавите-членки да признаят частта от специализацията, 
осъществена в друга държава-членка, доколкото техните компетентни органи са в 
състояние да проверят, че са спазени минималните изисквания за обучение, определени 
в Директива 2005/36/ЕО. Това обаче е само възможност и не представлява задължение,
наложено от правото на ЕС.

Заключение 

С оглед на горепосоченото Испания не е нарушила достиженията на правото на 
Общността в областта на признаването на професионалните квалификации.

Би могло обаче да се обърне внимание на испанските органи, че отказът, без подходяща 
обосновка, да се признае период на обучение, проведено в друга държава-членка, би 
могъл да се тълкува като налагане на наказание на европейски гражданин за това, че е 
упражнил правото си на свободно движение и е преминал обучение в друга държава-
членка.


