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Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0830/2010, внесена от г-жа Liudmila Bedricovshi, с румънско 
гражданство, относно непризнаването на нейната квалификация по 
офталмология във Франция и нарушаване на Директива 2005/36/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е омъжена за френски гражданин и самата е с 
румънско гражданство, отправя молба за разяснения относно европейското 
законодателство в сферата на признаването на професионалните квалификации, тъй 
като й е отказано правото да практикува офталмология във Франция. Вносителката на 
петицията обяснява, че е завършила обща медицина в Република Молдова през 1993 г. 
и че нейната диплома е призната през 2000 г. в Румъния, където е изкарала петгодишен 
стаж по офталмология. Вносителката на петицията се е преместила във Франция и е 
подала заявление за признаване на своите професионални квалификации през 2008 г. 
Според нея съответната френска комисия й е отговорила едва на 10 юни 2010 г., като е 
отказала да признае квалификацията й като равностойна с обяснението, че 
вносителката на петицията няма академичната подготовка и професионалния опит, 
които се изискват, за да практикува като офталмолог във Франция. Вносителката на 
петицията счита, че решението нарушава Директива 2005/36/ЕО и моли Европейския 
парламент за помощ и напътствия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Комисията е запозната със случая на вносителката на петицията, тъй като съпругът на 
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вносителката вече се е свързал с Комисията по същия въпрос миналия юни.

Според документите, които съпругът на вносителката на петицията е предоставил на 
Комисията, става ясно, че френските органи не са отхвърлили заявлението за 
признаване, но са го обвързали или с издържането на изпит за правоспособност, или с 
преминаването през период за приспособяване от две години.

Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации1

предвижда две системи за признаване, що се отнася до медицинските квалификации: 
автоматично признаване и (неавтоматична) обща система за признаване. Поради факта, 
че вносителката на петицията е придобила своята базова медицинска квалификация в 
Молдова, тя не може да се възползва от автоматичното признаване на своята диплома 
във Франция. Тъй като изглежда, че тя не отговаря на условията, за да се възползва от 
автоматичното признаване въз основа на придобити права, се прилага общата система 
за признаване както на нейната базова медицинска квалификация, така и на 
специализираната ú квалификация по офталмология  Поради съществените разлики ú е 
била предложена възможността или да издържи изпит за правоспособност, или да 
премине през период за приспособяване. Вносителката на петицията също така се 
оплаква от факта, че френските органи не са спазили срока, предвиден в член 51, 
параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО. 

Тъй като съпругът на вносителката на петицията не бе удовлетворен от предложените 
условия, Комисията го уведоми за възможността да внесе обжалване пред 
компетентния национален съд във Франция във връзка с предложените 
компенсационни мерки, както и с неспазването на срока за вземане на решение. 
Фактът, че френските органи не са спазили срока, предвиден в директивата, не е 
резултат от несъвместимостта на френските разпоредби с правото на ЕС, а от тяхното 
прилагане. Все пак, съгласно съдебната практика на Съда (дело C-287/03), за да може 
Комисията да заведе съдебно производство срещу Франция за административна 
небрежност, Комисията ще трябва да докаже, че такава административна практика 
трябва да бъде до известна степен от „постоянно и общо естество“. Комисията не 
разполага с такава информация.

Заключение

Поради гореспоменатата причина Комисията е на мнение, че не съществува нарушение 
на правото на ЕС от страна на Франция. 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
признаването на професионалните квалификации, Официален вестник L255 от 30 
септември 2005 г. – стр. 22.


