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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1463/2009, внесена от Юлиан Доцев, с българско гражданство, 
относно прилагането на Директива 2005/36/EО на Европейския 
парламент и на Съвета относно признаването на професионални 
квалификации и неговата българска квалификация като 
физиотерапевт

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е завършил курс на обучение по физиотерапия в 
България, желае да упражнява своята професия във Франция. За тази цел той трябва да 
представи редица документи, в т. ч. удостоверение, че неговата квалификация отговаря 
на изискванията на Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета 
относно признаването на професионални квалификации, както и удостоверение, че 
вносителят има право да упражнява своята професия в България. Българското 
министерство на образованието обаче не е в състояние да го информира откъде може да 
получи тези удостоверения, а заявлението му до Solvit също не е разрешило проблема. 
Вносителят, който счита, че е бил обект на нарушение на правото му на свободно 
движение и правото му да работи в друга държава-членка, призовава Европейския 
парламент да разгледа въпроса

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят на петицията е изпратил оплакване по същия въпрос и до Европейската 
комисия.
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Комисията счете, че прилаганото от френското министерство на здравеопазването 
изискване кандидатите да подават няколко документа, в това число удостоверение, че 
съответната квалификация отговаря на изискванията на директивата, както и 
удостоверение, че кандидатът има право да упражнява професията си в държавата-
членка на произход, противоречи на член 50 от Директива 2005/36/EО. Член 50 от 
директивата гласи, че компетентните органи могат да изискват от кандидатите да 
предоставят единствено документите, изброени в Приложение VII към директивата. В 
случай на необходимост от допълнителна информация, те следва да се свържат с 
компетентните органи на държавата-членка по произход на кандидата. Двете
горепосочени удостоверения не са споменати в Приложение VII към директивата. 
Следователно френските органи нямат право да изискват предоставянето на тези 
документи.

На 11 ноември 2009 г. Комисията се свърза с френските органи и насочи вниманието 
им към това нарушение на европейското право, като поиска от тях да изменят 
формуляра за кандидатстване и да не продължават да изискват от гражданите да 
предоставят двете въпросни удостоверения.

Френските органи отговориха на Комисията на 22 декември 2009 г., като признаха 
нарушението. Те посочиха, че към момента съдържанието на формуляра за 
кандидатстване отразява изискванията на наредба на френския министър на 
здравеопазването. На 25 февруари 2010 г. френският министър на здравеопазването е 
издал нова заповед, която, според Комисията, слага край на нарушаването на
изискванията на правото на ЕС.

На 6 март 2010 г. вносителят на петицията изпрати имейл до Комисията, в който я 
информира, че френското министерство на здравеопазването го е уведомило по 
телефона, че не е необходимо да предоставя двете въпросни удостоверения, и че на 25 
февруари 2010 г. кандидатурата му е била разгледана и одобрена от комисия. 
Министерството на здравеопазването го е информирало също, че разрешението за 
практикуване на неговата професия във Франция следва да пристигне по пощата през 
март 2010 г.

На 21 март вносителят изпрати имейл до Комисията, в който потвърждава, че 
квалификацията му е била призната от френските органи.


