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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0230/2006, внесена от Michael Reichart, с австрийско
гражданство, относно признаването на обучение по медицина, 
доказано с документи за квалификации от две или повече страни на 
ЕИП или ЕС

1. Резюме на петицията

Директива 93/16/ЕИО предвижда задължително взаимно признаване на медицински 
квалификации за базисно обучение по медицина и за обучение за лекар-специалист в 
една страна. Въпреки това вносителят на петицията, който е учил медицина в Австрия, 
преди официално да се регистрира като лекар в Швеция, сега желае да започне 
обучение за лекар-специалист в Швеция или Норвегия. Тъй като медицинската му 
квалификация не се признава в Австрия, той не може да практикува там. Той твърди, че 
австрийските органи имат по-неблагоприятно отношение към него в сравнение с 
чуждестранните граждани, които са получили квалификация и са регистрирани в друга 
страна и имат право да практикуват в Австрия. Той твърди, че това нарушава принципа 
на свобода на движение и равностойно отношение в ЕС. Вносителят на петицията иска 
също взаимно признаване на лекарите с квалификации от две или повече страни на 
ЕС/ЕИП.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юли 2006 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Междинен отговор от Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

I. Коментари на Комисията по приведените в петицията аргументи
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Европейската комисия е наясно с положението в Австрия, където дипломата за базисно
обучение по медицина се издава едва в края на обучението за лекар-специалист (или 
обучение за общопрактикуващ лекар).

Директива 93/16/ЕИО не задължава държавите-членки да издават диплома за базисно
обучение по медицина веднага след завършването на 6-годишното базисно обучение по 
медицина. Въпреки това, ако държава-членка реши да издава диплома за базисно
обучение по медицина известно време след 6-годишното обучение, тя може да го 
направи, доколкото това не нарушава свободното движение на австрийските лекари в 
Европейския съюз.

Това означава, че австрийските органи трябва да издават дипломата за базисно
обучение по медицина на завършил медицина австрийски гражданин, който подаде 
мотивирана молба за това, например, за да упражнява професията си в друга държава-
членка. Без значение е дали това е с цел обучение за лекар-специалист или обучение за 
общопрактикуващ лекар, или дори за упражняване на медицинска дейност, която не се 
извършва нито от специалисти с европейска диплома за лекар-специалист, нито от 
общопрактикуващ лекар.

В приложение A към Директива 93/16/ЕИО – в което са описани за всяка държава-
членка съответната диплома за професионална квалификация за базисно обучение по 
медицина – за Австрия са включени две дипломи (а именно: професионална 
квалификация за базисно обучение по медицина И професионална квалификация за 
лекар-специалист или общопрактикуващ лекар). Т.е. австрийските органи никога няма 
да издадат професионална квалификация за базисно обучение по медицина на лице, 
което е преминало само основния курс на обучение в Австрия.

Това на практика има сериозни последици за лицата с австрийско гражданство, 
завършили висше образование по медицина, поради няколко причини.

Лицата, завършили висше образование, могат да искат да преминат обучение за лекар-
специалист в друга държава-членка. В по-голямата част от държавите-членки те трябва 
да се регистрират като лекар, за да получат разрешение за медицинска практика. 
Компетентните органи на тези държави-членки, в които се изисква регистрация за 
лекар, могат да откажат регистрация на основание, че въпросното лице няма диплома за 
базисно обучение по медицина, както е посочено в приложение A към Директива 
93/16/ЕИО, или те могат да предоставят друг вид регистрация, ограничена по време и 
място.
Другите лицата, завършили висше образование по медицина, също могат да искат да 
упражняват специфични медицински дейности в друга държава-членка, които не се 
изпълняват от лекар-специалист или общопрактикуващ лекар, но за упражняването на 
които те също трябва да имат лекарска регистрация.

Дипломата за базисно обучение по медицина на лицата, завършили висше образование 
по медицина, които са получили квалификацията си на лекар-специалист или на 
общопрактикуващ лекар в друга държава-членка и които след това се преместват в 
друга държава-членка, не се признава автоматично в последната.
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II. Заключение

Австрийският подход за издаване на медицинска диплома за базисно обучение по 
медицина явно възпрепятства свободното движение на лицата с австрийско 
гражданство, завършили висше образование по медицина, което, разбира се, 
противоречи на Директива 93/16/ЕИО, първата цел на която е да улеснява свободното 
движение на лекарите в ЕС. 

Комисията се е свързала с австрийските органи на 3 октомври 2006 г. и е поискала от 
тях да решат проблема, като адаптират съществуващата нормативна уредба.

Комисията също така е поискала, докато проблемът бъде решен, австрийските органи 
да признават професионалните квалификации на лекар-специалист или 
общопрактикуващ лекар, получени от лицата с австрийско гражданство, завършили 
висше образование по медицина в друга държава-членка, тъй като всеки различен от 
този подход би противоречал на Директива 93/16/ЕИО. 

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции за развитието на 
проблема в бъдеще.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

I. Коментари на Комисията по искането за актуализация на петицията

Австрийските органи са се свързали с Комисията във връзка с изменението на 
включването на австрийската диплома за професионална квалификация в приложение 
5.1.1. към Директива 2005/36/EО. 

С писмо от 26 юли 2007 г. австрийските органи искат съвет от Комисията за два 
възможни начина на включване на австрийската професионална квалификация за 
базисно обучение по медицина.

Първото предложение цели само упоменаването на квалификацията за базисно
обучение по медицина, като по този начин се заличава дипломата за лекар-специалист 
и общопрактикуващ лекар от приложение 5.1.1 към Директива 2005/36/EО.

Второто предложение също цели само упоменаването на квалификацията за базисно
обучение по медицина, като по този начин се заличава дипломата за лекар-специалист 
и общопрактикуващ лекар от приложение 5.1.1 към Директива 2005/36/EО. В 
допълнение второто предложение ще въведе допълнителен едногодишен период за 
адаптация, за който ще се издава придружаващо удостоверение, което ще се упомене в 
приложение 5.1.1. към Директива 2005/36/EО.

Комисията информира австрийските органи с писмо от 3 август 2007 г., че както 
изглежда, и двете предложения са в съответствие с Директива 2005/36/EО, и изиска от 
австрийските органи да я информират своевременно за законодателните изменения. 
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II. Заключение

Измененията ще се внесат с въвеждането в приложение 5.1.1 към Директива 
2005/36/EО на списък с австрийските национални дипломи за базисно обучение по 
медицина, след като Австрия приеме съответното законодателство и уведоми 
Комисията за това.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

С писмо от 26 юли 2007 г., австрийските органи предоставиха сведение и поискаха 
съвет от Комисията относно два възможни начина за регистриране на австрийската 
професионална квалификация за базисно обучение по медицина, с цел улесняване на 
свободното движение на австрийски лекари, които желаят да продължат със 
специализирано обучение или обучение за общопрактикуващ лекар в друга държава-
членка. Комисията осведоми австрийските органи с писмо от 3 август 2007 г., че и 
двете предложения изглеждат в съответствие с Директива 2005/36/ЕО1 и поиска 
австрийските органи да държат Комисията в течение на законодателните промени. 

Досега, Комисията не е получила уведомление от австрийските органи относно 
промяна в националните удостоверения за професионална квалификация за базисно
обучение по медицина, изредени за Австрия в приложение 5.1.1 към Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации.

Въпреки това, австрийските органи увериха Комисията, че в очакване на изменението 
на австрийското право, те ще признават квалификацията на лекари, които са завършили 
специализирано обучение или обучение за общопрактикуващ лекар в друга държава-
членка след завършване на базисното обучение по медицина в Австрия и, в 
съответствие с достиженията на европейското право, ще им разрешават да извършват 
съответната професионална дейност в Австрия. 

След като Австрия приеме съответното законодателство и уведоми Комисията за това, 
ще бъдат нанесени промени в точката за Австрия в приложение 5.1.1 от Директива 
2005/36/ЕО, в което се изброяват националните професионални квалификации за 
базисно обучение по медицина.  Междувременно, засегнатите лекари следва да не 
бъдат възпрепятствани при извършване на професионалната си дейност, а в противен 
случай могат да уведомят Комисията за това.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен във връзка с петиции 230/2006, 
239/2009, 242/2009, 323/2009, 755/2009 и 970/2009 на 17 декември 2009 г.

Първо, Австрия вече има въведена система за признаване на право за упражняване на 
професии („Approbation“). Директива 2005/36/ЕО2 относно признаването на 
професионални квалификации не задължава държавите-членки да признават правото за 
                                               
1 ОВ L 255, 30.9.2005 г.
2 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации, Официален вестник L255 от 30 септември 2005 г. – стр. 22.
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упражняване на лекарска професия след завършване на базисно обучение по медицина. 
Поради това решението за признаване на правото за упражняване на лекарска професия 
на лице, което притежава единствено диплома за базисно обучение по медицина или на 
лекар, който притежава диплома за базисно обучение по медицина и диплома за 
специализация или диплома за общопрактикуващ лекар е изцяло в сферата на 
компетентност на държавите-членки. Този принцип е посочен в съображение 21 от 
директивата: „Автоматичното признаване на професионалните квалификации на лекари 
с базисно обучение не трябва да засяга компетентността на държавите-членки да 
обвързват или не тази квалификация с професионални дейности“.

Освен това от компетентността на държавите-членки е да определят и организират 
различните медицински специалности. Поради това не е задължително дадена 
медицинска специалност да съществува във всички държави-членки. Също така няма 
задължение за признаване на квалификациите на специалисти, които са придобити в 
друга държава-членка и за които в Австрия не съществува съответна специалност.

Ако дадена специалност не съществува в държава-членка, лицата, завършили медицина 
в тази държава-членка могат да преминат обучение за въпросната специалност в друга 
държава-членка. Те ще имат правото да упражняват въпросната дейност на специалист 
в последната държава-членка или в друга държава-членка, където съществува 
съответна специалност.

Заключения

Що се отнася до първия въпрос, в сферата на компетентност на австрийските органи е
да признаят на лекар правото да упражнява медицински дейности или след като вече 
притежава диплома за базисно обучение по медицина, или едва когато разполага с
допълнителна диплома на специалист или общопрактикуващ лекар.

Във връзка с втория въпрос, австрийските органи не са нарушили законодателството на 
ЕС, като не са признали квалификацията на специалист, получена в друга държава-
членка, за която в Австрия не съществува еквивалент.


