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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

 Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0504/2009, внесена от E.C.N., с испанско гражданство, относно 
признаването на нейната медицинска квалификация с оглед упражняване на 
професията във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията притежава медицинска квалификация, придобита в Испания 
през 2006 г. Тя е намерила работа в Перпинян и лекарският съюз („Ordre des Médecins“) 
е поискал квалификацията ѝ да бъде утвърдена в съответствие с Директива 2005/36/EО. 
Това е попречило на вносителката на петицията да заеме новата си длъжност, за която е 
подписала договор на 23.3.2009 г. Вносителката на петицията се е обърнала за 
акредитация към испанското министерство, но счита, че това представлява пречка пред 
свободното движение на лица.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

„Петицията

От петицията става ясно, че вносителката притежава медицинска квалификация, 
придобита в държава-членка на ЕС. Вносителката желае да практикува лекарската си 
професия във Франция и е намерила свободна позиция чрез Eures. Вносителката 
заявява, че нейната квалификация вече е акредитирана съгласно Директива 93/16/ЕИО
и е утвърдена от Европейската агенция за мобилност. Тя се оплаква, че независимо от 
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акредитацията съгласно Директива 93/16/ЕИО лекарският съвет в Перпинян е поискал 
от нея да следва процедурите, посочени в Директива 2005/36/ЕО.

Забележки на Комисията относно петицията

Директива 93/161 относно свободното движение на лекарите е отменена и заменена от 
Директива 2005/36/ЕО2 относно признаването на професионалните квалификации. Тя 
представлява европейската правна рамка, която гарантира признаване на дипломите в 
ЕС.

По отношение на лекарите Директива 2005/36/ЕО обхваща две системи за признаване: 
автоматично признаване за секторни професии, като например лекари, за които 
минималните квалификационни изисквания са хармонизирани на равнище ЕС, и 
неавтоматично признаване на професии, за които минималните квалификационни 
изисквания не са хармонизирани на равнище ЕС.

Автоматичното признаване означава, че компетентните органи на приемащата 
държава-членка не проверяват професионалните умения на мигранта и че не могат да 
му бъдат налагани компенсаторни мерки. Въпреки това вносителката на петицията все 
пак следва да изпрати молба за признаване на дипломата ѝ до компетентните органи на 
държавата-членка, където желае да се установи. Всеки път, когато мигрант желае да се 
установи в друга държава-членка, трябва да подава молба във въпросната държава-
членка.

Заключения

Френските органи не са нарушили Директива 2005/36 относно признаването на 
професионалните квалификации, като са поискали от вносителката на петицията да 
подаде молба за признаване на медицинската ѝ квалификация.
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