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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0452/2009, внесена от M.A., с белгийско гражданство, относно 
невъзможността да упражнява професията на частно практикуващ лекар 
по трудова медицина в Белгия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е от Eupen (немскоезичната част на Белгия) и се оплаква 
относно това, че за разлика от Германия и Нидерландия, в Белгия е невъзможно лекар 
по трудова медицина да отвори кабинет. Вносителят на петицията подчертава също 
така факта, че белгийските лекари, специализирали в областта на трудовата медицина, 
могат да работят като такива само в предприятия, като за целта трябва да са 
специализирали в района (Валония или Фландрия), където упражняват своята 
професия. Тъй като вносителят на петицията намира това положение за абсурдно, той 
се обръща към Европейския парламент с молба да провери дали белгийските норми, 
които регламентират дейността на лекарите, работещи в сферата на трудовата 
медицина, са съвместими с приложимите правила на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

От предоставената информация става ясно, че вносителят на петицията е белгийски 
гражданин, който е лекар на свободна практика в Нидерландия и е бил възпрепятстван 
да установи практика като свободно практикуващ лекар по трудова медицина в Белгия. 
Според вносителя лекарите, работещи в сферата на трудовата медицина, могат да 
упражняват своята професия в Белгия единствено при трудово-правни 
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взаимоотношения с предприятие или като самостоятелно заети лица в рамките на 
специфични обекти, установени от белгийското законодателство. Вследствие на това за 
него е невъзможно да предоставя услуги по трудова медицина като специалист на 
свободна практика в Белгия. 

Тук са приложими правилата на Договора за ЕО относно свободата на установяване и 
предоставяне на услуги (членове 43 и 49 от Договора). Националните правила, които 
изискват от доставчиците на услуги да имат конкретна законова форма като условие за 
предоставяне на услугите им, вече са определени от прецедентното право на Съда на 
Европейските общности като ограничения на свободата за установяване и предоставяне 
на услуги съгласно членове 43 и 49 от Договора. Но в определени случаи някои 
ограничения могат да бъдат оправдани и, следователно, да не се считат за 
несъвместими със законодателството на Общността, при условие че се окажат 
пропорционални. 

Комисията няма специфична информация относно регулаторната рамка, приложима 
към дейността на практикуващите трудова медицина лекари в Белгия, и следователно 
към настоящия момент не може да изрази мнение относно съвместимостта на 
белгийското законодателство по отношение на тези услуги със законодателството на 
Общността. 

Поради това Комисията поиска от белгийските органи по-подробна информация 
относно правилата, които са приложими за дейността на лекарите по трудова медицина 
в тази страна, както и относно целите на тези правила. 

4. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Вносителят на петицията, белгийски лекар с практика в Нидерландия, който желае да 
установи практика като свободно практикуващ лекар по трудова медицина в Белгия, се 
оплаква по същество от два аспекта на законодателството и административната 
практика в Белгия, а именно: а) задължението да упражнява професията на лекар по
трудова медицина под определени договорни форми, откъдето произлиза и забраната 
да я упражнява като свободно практикуващ лекар; б) признаването на чуждестранни 
дипломи на лекари по трудова медицина във Валония и изискваните там познания по 
френски език. 

Що се отнася до първия от посочените два аспекта, белгийското правителство, в 
отговори съответно от 28 октомври 2009 г. и от 4 февруари 2010 г., разясни, че съгласно 
член 42 от Закона от 4 август 1996 г.1, лекар има право да упражнява професията на 
лекар по трудова медицина в Белгия единствено под следните две форми: a) при 
трудово-правни взаимоотношения с работодател, чието работно място е предмет на 
проверка с цел предотвратяване на професионалните рискове, б) като съветник по 
превенцията в рамките на организация, специализирана в областта на трудовата 
медицина. Белгийското правителство уточни, в горепосочените отговори, че за да 

                                               
1 Закон от 4 август 1996 г. относно благосъстоянието на работещите по време на изпълнение на 
трудовите им задължения.
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упражнява трудова медицина извън рамките на предприятие, лекарят следва да има 
трудово-правни взаимоотношения с външна служба за превенция и закрила на труда 
или, в качеството си на свободно практикуващ лекар, да сключи договор с такава 
външна служба, така че да се постигне устойчиво сътрудничество между работодателя 
и съветника по превенцията.1 Oттук следва, че професията на лекар по трудова 
медицина не може да бъде упражнявана в Белгия под формата на пряк договор между 
свободно практикуващ лекар и работодател, чието работно място е предмет на 
проверка с цел предотвратяването на професионалните рискове.

В своя отговор от 4 февруари 2010 г. белгийското правителство потвърди, че забраната 
за упражняване на професията на лекар по трудова медицина като лекар на свободна 
практика представлява пречка за свободата на установяване, която е гарантирана от 
член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Въпреки това 
белгийското правителство изтъкна, че въпросната пречка е обоснована от 
необходимостта да се защитят здравето и безопасността на работниците. 
Правителството се аргументира, че тази пречка е уместна и необходима, тъй като в 
организациите, специализирани в областта на трудовата медицина, работят редица 
експерти, които са по-подготвени да извършват по интегриран и мултидисциплинарен 
начин не само медицинско наблюдение, но и управление на рисковете, за да предлагат 
непрекъснато качествена превенция. От друга страна се твърди, че тази система е в 
съответствие с Директива 89/391/ЕИО относно безопасността и здравето на 
работниците на работното място и целта й непрекъснато и цялостно да се осигурява 
високо ниво на закрила на работниците и превенция на рисковете2.

Комисията отбелязва на първо място, че съдебната практика във връзка с Директива 
89/391/ЕИО, която е транспонирана в Белгия от горепосоченото законодателство в 
областта от белгийското правителство, не съдържа директни указания във връзка с 
въпроса, който е повдигнат в настоящата петиция. При все това тази директива, 
съгласно първото съображение от нея, изрично има за цел насърчаване на 
подобренията, в частност на работната среда, за да се гарантира по-добро ниво на 
закрила на безопасността и здравето на работниците.3 Съгласно член 7 от нея, 
държавите-членки сами определят необходимите капацитет и способности на службите 
за закрила и превенция, функциониращи в рамките на предприятието или извън него. 
На пръв поглед изглежда, че директивата не възпрепятства държавите-членки да 
приемат мерки като тези, които са приети от Белгия в конкретния случай. Според 
съдебната практика на Съда, животът и здравето на хората се нареждат на първо място 
сред ценностите и интересите, и държавите-членки следва да решат на какво ниво 
предвиждат да осигурят закрилата на общественото здраве и по какъв начин трябва да 
бъде постигнато това ниво.4 Комисията счита, че в контекста на тази съдебна практика, 
въз основа на информацията, с която разполага, и предвид посочения от белгийското 
правителство довод, основан на необходимостта от непрекъснато, цялостно и 

                                               
1 Член 42, алинея 2 от Закон от 4 август 1996 г.
2 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място.
3  Срвн. решения от 22 май 2003 г., Комисия/Нидерландия, C-441/01, Сборник, стр. I-5463; от 6 април 
2006 г., Комисия/Австрия, C-428/04, Сборник, стр. I-3325; от 5 юни 2008 г., Комисия/Франция, C-226/06.
4 Решение от 19 май 2009 г., по дело Комисия/Италия, C531/06, все още непубликувано в 
Сборника, точка 36.
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мултидисциплинарно осигуряване на качествена превенция на рисковете на работното 
място, в настоящия случай не може да бъде установено явно нарушение на член 49 от 
ДФЕС. 

Що се отнася до втория аспект, белгийското правителство е информирало по същество 
Комисията, че съгласно член 22 от Кралски указ от 27 март 1998 г. упражняването на 
трудова медицина е възможно единствено за притежателите на диплома, позволяваща 
упражняването на трудова медицина, или притежателите на степента лекар специалист 
по трудова медицина, или лицата, завършили теоретичното обучение, включително 
знанията, получени по време на основното мултидисциплинарно образование, за 
придобиване на степента лекар специалист по трудова медицина, и които придобиват 
тази степен най-късно в рамките на следващите три години. Белгийското правителство 
уточни, че условията за упражняване на трудова медицина в Белгия са идентични за 
белгийските и европейските граждани. За признаване на квалификациите на лекар 
специалист по трудова медицина, които са придобити в друга държава-членка, 
системата за автоматично признаване се прилага, по принцип, съгласно член 44г, 
параграф 1 от Кралски указ от 27 март 2008 г. за изменение на Кралски указ № 78 от 10 
ноември 1967 г. относно упражняването на професии в областта на здравните грижи. 

Белгийското правителство изтъкна също така, че изискването за владеене на френски 
език за упражняване на професията на лекар по трудова медицина във Валония е 
обосновано, за да се осигури качеството на предлаганите услуги. Това е в съответствие 
с Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации. 
Съгласно член 53 от тази директива, лекар, чиято квалификация е призната, следва да 
има езикови познания, които са необходими за упражняването на професията в 
приемащата държава-членка. Освен това Комисията счита, че предвид целите, свързани 
със закрилата на здравето на работниците, и при условие че нивото на изискваните 
езикови познания не е по-високо от необходимото, както и че тези познания могат да 
бъдат доказани с всички подходящи средства, горепосоченото изискване не е prima 
facie неподходящо.


