
CM\805925RO.doc PE439.207v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

19.2.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1112/2009, adresată de Velina Stefanova Stefanova, de cetăţenie 
bulgară, însoţită de 46 de semnături, privind nerecunoaşterea moaşelor bulgare în 
Spania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara susţine că autorităţile de învăţământ din Spania, pe motivul nerecunoaşterii de 
către acestea a moaşelor bulgare, se fac vinovate de încălcarea dispoziţiilor prevăzute de 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale. Petiţionara face mai exact referire la articolul 10 din directiva 
menţionată mai sus (domeniul de aplicare), articolul 11 (niveluri de calificare) şi articolul 12 
(formarea profesională asimilată). Petiţionara nu se opune adoptării unor eventuale măsuri 
compensatorii, însă insistă că, după caz, acestea trebuie să fie puse în aplicare în conformitate 
cu dispoziţiile articolului 14 alineatul (1) litera (a) şi alineatul (5). În final, petiţionara 
subliniază faptul că în cazul de faţă nu au fost luate în considerare termenele limită 
menţionate la articolul 51. Petiţionara solicită, prin urmare, Parlamentului European să 
intervină pe lângă autorităţile spaniole cu scopul de a se asigura că acestea vor recunoaşte 
calificările profesionale ale moaşelor din Bulgaria în conformitate cu dispoziţiile directivei, 
conferindu-le, în consecinţă, dreptul de a-şi exercita profesia în Spania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Evaluare juridică

Nerespectarea de către autorităţile spaniole a termenelor-limită procedurale 

O caracteristică comună a cererilor este aceea că autorităţile spaniole nu au respectat 
termenele-limită procedurale prevăzute la articolul 51 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE 
privind recunoaşterea calificărilor profesionale1 (directiva). 
Comisia este conştientă de faptul că această nerespectare ar fi putut cauza daune 
petiţionarilor. În consecinţă, Comisia i-a sfătuit prin e-mail, la 4 decembrie 2009, să analizeze 
posibilitatea de a deschide o acţiune în despăgubire în faţa instanţele spaniole, întrucât numai 
instanţele naţionale au capacitatea de a le solicita autorităţilor spaniole să plătească 
despăgubiri pentru daunele cauzate.

b) Recunoaşterea diplomelor de asistenţi

Asistenţii care şi-au încheiat formarea profesională într-un stat membru pot obţine 
recunoaştere într-un alt stat membru în două feluri:

i) Asistenţii medicali generalişti sunt recunoscuţi automat, dacă formarea lor îndeplineşte 
cerinţele prevăzute la articolul 31 din directivă, iar titlul lor de calificare este menţionat în 
anexa V punctul 5.2.2.  

Petiţionarii susţin că legislaţia bulgară a asimilat toate calificările de asistenţi, care de acum 
vor fi considerate ca fiind diplome de licenţe (cel puţin 3 ani de formare într-o instituţie de 
învăţământ superior). În conformitate cu raţionamentul lor, s-ar aplica articolul 12 din 
directivă privind asimilarea internă a calificărilor profesionale de către statele membre, drept 
care calificările lor ar satisface cerinţele armonizate în materie de formare prevăzute la 
articolul 31 alineatul (3) din directivă şi ar trebui recunoscute în mod automat. 
Comisia nu împărtăşeşte acest punct de vedere. Articolul 12, care face parte dintr-un capitol 
din directivă ce tratează recunoaşterea în cadrul sistemului general, nu se aplică în mod 
automat profesiilor în cazul cărora se aplică o recunoaştere automată pe baza cerinţelor 
armonizate în materie de formare. 
În plus, guvernul bulgar a anunţat că 1 ianuarie 2007 este data de referinţă de la care se 
consideră că formările de asistenţi medicali generalişti respectă cerinţele minime în materie de 
formare menţionate la articolul 31 din directivă (a se vedea anexa V punctul 5.2.2 din 
directivă). 

Chiar dacă formarea de asistent medical generalist nu îndeplineşte cerinţele de mai sus, în 
conformitate cu articolul 23 alineatul (1), calificarea este recunoscută automat, cu condiţia să 
fie însoţită de un certificat care să ateste faptul că titularul calificării s-a consacrat în mod 
efectiv şi legal în activităţi de asistent medical generalist pe o perioadă de cel puţin trei ani 
consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului („drepturi 
obţinute”).

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).
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Din petiţie şi din informaţiile furnizate de autorităţile spaniole reiese că niciunul dintre 
petiţionari nu poate totuşi beneficia de recunoaşterea automată:
- unii dintre ei nu au primit o formare de asistenţi medicali generalişti, ci de asistenţi 
specializaţi, care nu pot beneficia de recunoaşterea automată în conformitate cu directiva;
- cei care au formare de asistenţi medicali generalişti au obţinut calificarea înainte de 2007 şi 
nu au experienţa profesională necesară prevăzută la articolul 23 alineatul (1) pentru a 
beneficia de regimul obţinerii de drepturi în conformitate cu directiva.

ii) Sistemul general de recunoaştere a calificărilor profesionale se aplică în cazul: 
- asistenţilor medicali generalişti care nu îndeplinesc cerinţele minime în materie de formare 
prevăzute la articolul 31 şi care nu deţin experienţa profesională necesară prevăzută la 
articolul 23 alineatul (1) din directivă [articolul 10 litera (b)] şi
- asistenţilor specializaţi care solicită recunoaşterea ca asistenţi medicali generalişti în statul 
membru gazdă [articolul 10 litera (f)] (legislaţia spaniolă prevede că toţi asistenţii din Spania 
trebuie să fi urmat o formare de asistent medical generalist, drept care asistenţii specializaţi 
care solicită recunoaştere în Spania se încadrează la această dispoziţie).

În consecinţă, în toate cazurile în care petiţionarii au solicitat să fie recunoscuţi ca asistenţi se 
aplică sistemul general.

c) Recunoaşterea calificărilor de moaşe

Calificările de moaşe sunt recunoscute automat, dacă formarea îndeplineşte cerinţele minime 
în materie de formare prevăzute la articolul 40 din directivă, titlul este menţionat în anexa V 
punctul 5.2.2. şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 41 din directivă. În momentul 
aderării Bulgariei la UE, guvernul bulgar a anunţat că 1 ianuarie 2007 este data de referinţă; 
se consideră că numai formările de moaşe care au început după această dată respectă cerinţele 
minime în materie de formare prevăzute în directivă (a se vedea anexa V punctul 5.5.2). 
Aşa cum s-a explicat mai sus în cazul recunoaşterii calificărilor de asistenţi medicali 
generalişti, articolul 12 nu poate fi aplicat în cazurile de recunoaştere automată pe baza 
cerinţelor armonizate în materie de formare. În consecinţă, asimilarea internă a diferitelor 
calificări de moaşe nu poate servi drept bază pentru recunoaşterea automată a diplomelor de 
moaşe bulgare obţinute înainte de 2007.

În directivă există o dispoziţie privind drepturile obţinute şi în cazul moaşelor. În conformitate 
cu articolul 23 alineatul (1) din directivă, calificarea este recunoscută automat, chiar dacă 
formarea de moaşă nu îndeplineşte cerinţele minime în materie de formare, cu condiţia să fie 
însoţită de un certificat care să ateste faptul că titularul calificării s-a consacrat în mod efectiv 
şi legal în activităţi de moaşă pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul 
ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului. Din nou, din petiţie şi din informaţiile 
primite din partea autorităţilor spaniole reiese că niciunul dintre petiţionari nu deţine un 
asemenea certificat.

Articolul 10 litera (b) prevede că sistemul general se aplică, de asemenea, în cazul moaşelor 
care nu îndeplinesc cerinţele minime în materie de formare şi care nu deţin experienţa 
profesională necesară prevăzută la articolul 23 alineatul (1) sau la articolul 43 din directivă. În 
consecinţă, solicitarea petiţionarilor moaşe de recunoaştere în Spania vor fi, de asemenea, 
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tratate în cadrul sistemului general. 

d) Recunoaşterea în cadrul sistemului general

Recunoaşterea în cadrul sistemului general se bazează pe o comparare a formării urmate de 
solicitant şi cerinţele în materie de formare din statul membru gazdă. În conformitate cu 
articolul 14 din directivă, dacă nu există o diferenţă substanţială între materiile studiate sau 
durata formării, autoritatea competentă a statului membru gazdă are dreptul să supună 
recunoaşterea calificării profesionale unei măsuri compensatorii, care poate lua forma unei 
probe de aptitudini sau a unui stagiu de adaptare. Articolul 12 din directivă nu împiedică 
statele membre gazdă să impună o măsură compensatorie, în cazul în care sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la articolul 14.

Atunci când autoritatea competentă spaniolă va compara formarea urmată în Bulgaria de 
petiţionari cu cerinţele din Spania, va examina obiectele pe care petiţionarii le-au studiat în 
mod efectiv în timpul formării. Ea poate să ignore faptul că calificările obţinute înainte de 
2007 au fost asimilate celor care îndeplinesc cerinţele minime în materie de formare.

Autoritatea competentă spaniolă va lua în considerare, în conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, experienţa profesională a solicitantului şi studiile cu relevanţă pentru carieră 
pentru a evalua dacă acestea acoperă în întregime sau parţial diferenţa reală dintre educaţia sa 
şi cerinţele spaniole în materie de formare [articolul 14 alineatul (5) din directivă].  

Dacă comparaţia şi decizia autorităţilor spaniole de a aplica o măsură compensatorie este 
justificată nu poate fi hotărâtă decât de la caz la caz. În această privinţă, Comisia subliniază 
că, în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din directivă, decizia autorităţilor competente 
poate fi contestată în temeiul legislaţiei naţionale. Având în vedere că Comisia nu deţine 
expertiza tehnică necesară pentru a intra într-o dezbatere cu statul membru gazdă pe marginea 
comparaţiei efectuate, măsurile Comisiei se limitează în acest context la evaluarea erorilor 
evidente. În cazul unor dispute cu privire la rezultatul comparaţiei, judecătorul de la nivel 
naţional este cel mai în drept să îl reanalizeze.

Măsurile Comisiei în favoarea petiţionarilor 

În urma plângerilor individuale ale petiţionarilor şi a unui alt cetăţean bulgar, Comisia a lansat 
o anchetă împotriva Spaniei prin intermediul programului EU PILOT, solicitând autorităţilor 
competente să explice în ce mod au aplicat sistemul general de recunoaştere profesională în 
cazul asistenţilor şi moaşelor care nu au putut beneficia de recunoaştere automată. În urma 
acestei anchete, autorităţile spaniole au informat Comisia la 24 noiembrie 2009 că au trimis 
deciziile în cazul tuturor cererilor pedinte ale petiţionarilor prin scrisori cu confirmare de 
primire între 17 şi 20 noiembrie 2009. 

În aceste decizii, solicitanţii erau invitaţi să susţină o probă de aptitudini la 30 ianuarie 2010. 
În cazul în care solicitantul nu dorea să participe sau nu trecea proba, putea urma un stagiu de 
adaptare de maximum patru luni începând din martie 2010. Aceste decizii sunt conforme cu
directiva.
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Comisia consideră că dacă autoritatea competentă spaniolă aplică măsura compensatorie în 
mod adecvat, va pune capăt situaţiei de încălcare a dreptului comunitar. Comisia a informat 
petiţionarii prin e-mail la 4 decembrie 2009 cu privire la evaluarea sa juridică a cazurilor lor şi 
cu privire la dreptul lor de a solicita despăgubiri în instanţele spaniole pentru nerespectarea de 
către autorităţile spaniole a termenelor-limită procedurale. Ea nu a mai primit niciun alt 
răspuns din partea petiţionarilor.


