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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1463/2009, του Yuliyan Dotsev, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
και την κατάρτιση που έλαβε ο ίδιος στη Βουλγαρία στον τομέα της 
κινησιοθεραπείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος καταρτίσθηκε στη Βουλγαρία στον τομέα της κινησιοθεραπείας, 
επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του στη Γαλλία. Για τον σκοπό αυτόν, κλήθηκε να 
υποβάλει διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων μια βεβαίωση ότι το πτυχίο του πληροί τις 
διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και μια βεβαίωση ότι 
διαθέτει δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του στη Βουλγαρία. Το Υπουργείο Παιδείας 
της Βουλγαρίας εντούτοις δεν είναι σε θέση να ενημερώσει τον αναφέροντα σχετικά με το 
πού να απευθυνθεί για να λάβει αυτές τις βεβαιώσεις, και ούτε οι προσφυγές του στο 
SOLVIT επέφεραν λύση στο πρόβλημα. Ο αναφέρων, ο οποίος θεωρεί ότι είναι θύμα 
παραβίασης του δικαιώματός του στην ελεύθερη κυκλοφορία και του δικαιώματος στην 
εργασία σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων έχει υποβάλει καταγγελία για το ίδιο θέμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Η Επιτροπή έκρινε ότι η απαίτηση του γαλλικού Υπουργείου Υγείας να υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι εργαζόμενοι διάφορα έγγραφα, περιλαμβανομένου ενός πιστοποιητικού που να 
δηλώνει ότι τα υπό εξέταση επαγγελματικά προσόντα πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ, καθώς και μιας βεβαίωσης που να δηλώνει ότι ο αιτών διαθέτει δικαίωμα 
άσκησης του επαγγέλματός του στο κράτος μέλος καταγωγής του, αντίκειται στο άρθρο 50 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το άρθρο 50 της εν λόγω οδηγίας ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να απαιτήσουν μόνον τα έγγραφα που παρατίθενται στο 
παράρτημα VII της οδηγίας. Σε περίπτωση που χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες, 
οφείλουν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
αιτούντος. Τα προαναφερθέντα δύο πιστοποιητικά δεν αναφέρονται στο παράρτημα VII της 
οδηγίας. Κατά συνέπεια, οι γαλλικές αρχές δεν είχαν δικαίωμα να ζητήσουν τα έγγραφα 
αυτά. 

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις γαλλικές αρχές στις 11 Νοεμβρίου 2009, τους επέστησε την 
προσοχή σε αυτήν τη μη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, και τους ζήτησε να 
τροποποιήσουν το έντυπο της αίτησης και να σταματήσουν να απαιτούν από τους πολίτες την 
προσκόμιση των δύο αυτών πιστοποιητικών.

Οι γαλλικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή στις 22 Δεκεμβρίου 2009, αναγνωρίζοντας τη 
μη συμμόρφωση. Επεσήμαναν δε ότι το περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης 
ανταποκρίνεται επί του παρόντος στις απαιτήσεις ενός διατάγματος του γαλλικού Υπουργείου 
Υγείας. Το γαλλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε νέο διάταγμα στις 25 Φεβρουαρίου 2010, το 
οποίο, κατά την άποψη της Επιτροπής, θέτει τέρμα στη μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ.

Ο αναφέρων απηύθυνε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Επιτροπή στις 6 Μαρτίου 
2010, στο οποίο δηλώνει ότι το γαλλικό Υπουργείο Υγείας τον ενημέρωσε τηλεφωνικώς ότι 
δεν υποχρεούται να υποβάλει τα προαναφερθέντα δύο πιστοποιητικά, καθώς και ότι η αίτησή 
του επανεξετάστηκε από επιτροπή και έγινε δεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2010. Το γαλλικό 
Υπουργείο Υγείας τον ενημέρωσε επίσης ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματός του στη Γαλλία 
επρόκειτο να του σταλεί ταχυδρομικώς τον Μάρτιο του 2010.

Ο αναφέρων απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Επιτροπή στις 21 Μαρτίου 
2010, με το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα επαγγελματικά του προσόντα έχουν πλέον 
αναγνωριστεί από τις γαλλικές αρχές.


