
CM\814454PL.doc PE441.113

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

22.4.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1463/2009, którą złożył Yuliyan Dotsev (Bułgaria) w sprawie 
wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz swoich bułgarskich 
kwalifikacji fizjoterapeuty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który ukończył w Bułgarii kurs szkoleniowy z zakresu fizjoterapii, 
pragnie wykonywać swój zawód we Francji. W tym celu powinien on przedłożyć liczne 
dokumenty, w tym świadectwo potwierdzające, iż jego kwalifikacje spełniają wymogi 
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, a także inne zaświadczenie stwierdzające, że jest uprawniony do wykonywania 
swojego zawodu w Bułgarii. Jednak bułgarskie Ministerstwo Edukacji nie jest w stanie 
poinformować składającego petycję, gdzie może uzyskać owe świadectwa, a jego wniosek do 
SOLVIT również nie doprowadził do rozwiązania problemu. Składający petycję, który 
uważa, że doszło do naruszenia jego prawa do swobodnego przemieszczania się oraz prawa 
do pracy w innym państwie członkowskim, wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą 
sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję przesłał też skargę do Komisji Europejskiej w tej samej sprawie. 

Komisja uznała, że żądanie francuskiego ministra zdrowia, aby wnioskodawcy przedstawiali
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kilka dokumentów, w tym zaświadczenie stwierdzające, że przedmiotowe kwalifikacje 
spełniają wymogi dyrektywy, oraz zaświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca jest 
uprawniony do wykonywania swojego zawodu w rodzimym państwie członkowskim, jest 
sprzeczne z art. 50 dyrektywy 2005/36/WE. Art. 50 dyrektywy stanowi, że właściwe organy 
mogą tylko żądać od wnioskodawców przedstawienia dokumentów wymienionych
w załączniku VII do tejże dyrektywy. W przypadku gdy potrzebują one informacji 
dodatkowych, kontaktują się z właściwymi organami w rodzimym państwie członkowskim 
wnioskodawcy. Dwa wspomniane wyżej zaświadczenia nie są wymienione z załączniku VII 
do przedmiotowej dyrektywy. Dlatego władze francuskie nie były uprawnione do żądania 
tych dokumentów. 

Komisja skontaktowała się z władzami francuskimi w dniu 11 listopada 2009 r., zwróciła ich 
uwagę na niezgodność z prawem europejskim i wystąpiła o zmianę formularza oraz
o nienakładanie już na obywateli obowiązku przedstawiania obu przedmiotowych
zaświadczeń.

Władze francuskie odpowiedziały Komisji w dniu 22 grudnia 2009 r., uznając niezgodność. 
Zaznaczyły one, że treść formularza jest obecnie zgodna z wymogami rozporządzenia
ministra zdrowia. Francuski minister zdrowia wydał nowe rozporządzenie w dniu 25 lutego 
2010 r., co w opinii Komisji kładzie kres niezgodności z prawem UE.

W dniu 6 marca 2010 r. składający petycję wysłał do Komisji list elektroniczny, stwierdzając, 
że francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało go telefonicznie, iż nie musi on już 
przedkładać obu przedmiotowych zaświadczeń, a w dniu 25 lutego 2010 r. komisja ponownie 
rozpatrzyła i zatwierdziła jego wniosek. Francuskie Ministerstwo Zdrowia przekazało mu też, 
że zezwolenie na wykonywanie zawodu we Francji powinno dotrzeć do niego za 
pośrednictwem poczty w marcu 2010 r. 

W dniu 21 marca 2010 r. składający petycję wysłał do Komisji list elektroniczny
z informacją, że jego kwalifikacje zostały uznane przez władze francuskie.


