
CM\887599BG.doc PE478.554v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1426/2010, внесена от Anna Iványi, с унгарско гражданство, от 
името на фондация „Beklen“, относно предполагаемо нарушение от страна 
на Унгария на Директива 2005/36/ЕО, свързано с признаването на 
професионални квалификации на акушерки

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че по-специално член 42 от Директива 2005/36/ЕО, 
който определя компетентността на акушерките, не е спазен от Унгария. Това би 
представлявало проблем за акушерки от други държави-членки, които желаят да 
практикуват в Унгария; те няма да имат същите отговорности, които биха имали в 
държавата си на произход.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 16 декември 2011 г.

Член 42, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО1 определя единадесетте минимални 
дейности, които акушерките могат да извършват.

В отговор на запитването на Комисията за прилагането на този член, унгарските органи 
отговориха на 20 юни 2011 г., че Унгария прилага тази разпоредба в приложение II към 
Указ 15/2006 на министъра на образованието, което посочва компетенциите, които 
акушерките следва да имат при завършването си. Тези компетенции обхващат 
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дейностите, посочени в член 42 от Директивата. 

Унгарските органи също така изпратиха на Комисията текста на Указ 96/2003 на 
правителството, който позволява на акушерките да изискват лиценз за работа като 
самостоятелно заети лица. 

В същия отговор, унгарските органи се позовават на член 2 от Указ 35/2011 на 
правителството, който позволява на акушерките да израждат извън болнично 
заведение, при положение че притежават квалификация по акушерство за образование 
след завършено средно образование или ниво след завършено висше образование, 
получена във висше учебно заведение в система за бакалаври или в колежански 
факултет. В този случай органите могат да изискват най-малко две години опит в 
родилно отделение или най-малко две години опит и сертификат, че акушерката е 
присъствала на най-малко 50 раждания в допълнение към квалификацията. 

Тази разпоредба също така изглежда в съответствие с правото на ЕС, тъй като правото 
на ЕС само определя, че акушерките следва да имат достъп до раждания като цяло, но 
то не забранява на държавите-членки да изискват специфични условия за раждания 
извън болнично заведение, които могат да бъдат източник на по-големи рискове за 
бременните жени и за новородените бебета. Директивата не пречи на държава членка 
да прави всяко лице, което упражнява професия на нейна територия, предмет на 
специфични изисквания, ако тези изисквания са обосновани от обществения интерес. 

Заключение

Като взе предвид изчерпателния отговор на унгарските органи и въз основа на много 
ограничената информация, предоставена в петицията, Комисията не открива 
нарушение на член 42 от Директивата в унгарското законодателство за прилагане на 
директивата. Унгарското законодателство позволява на квалифицирани акушерки в ЕС 
да имат достъп до професионалните дейности, посочени в член 42 от Директивата, и 
същевременно за тях е позволено да упражняват професията си като самостоятелно 
заети лица, което е в съответствие с Директивата. 


