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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1426/2010, adresată de Anna Iványi, de cetățenie maghiară, în 
numele Fundației Beklen, privind presupusa încălcare de către Ungaria a 
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificării profesionale de moașă

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că în special articolul 42 din Directiva 2005/36/CE, care definește 
competența moașelor, nu este respectat de Ungaria. Acest lucru ar reprezenta o problemă 
pentru moașele din alte state membre care doresc să își practice meseria în Ungaria, întrucât 
nu li s-ar acorda aceleași responsabilități ca cele pe care le-ar avea în țara de origine.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Articolul 42 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE1 prevede cele unsprezece activități 
minime pe care le pot efectua moașele.

La întrebarea adresată de Comisie în legătură cu punerea în aplicare a acestui articol, 
autoritățile maghiare au răspuns, la 20 iunie 2011, că Ungaria transpus această dispoziție în 
anexa II la Decretul 15/2006 al ministrului educației, care enumeră competențele pe care ar 
trebui să le dețină moașele la momentul finalizării studiilor. Aceste competențe includ 
activitățile enumerate la articolul 42 din directivă.

                                               
1 JO L 286, 30.9.2005, p. 22.
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De asemenea, autoritățile maghiare au trimis Comisiei textul Decretului guvernamental 
96/2003, care permite moașelor să ceară un permis de muncă în regim de persoană fizică 
autorizată.

În același răspuns, autoritățile maghiare fac referire la articolul 2 din Decretul guvernamental 
35/2011 care permite moașelor să asiste la nașteri în afara sediilor spitalelor, cu condiția să 
dețină o calificare de nivel secundar sau de nivel de licență în domeniul obstetricii obținut în 
cadrul unei instituții de învățământ superioare din sistemul liceal sau din sistemul universitar. 
În acest caz, autoritățile mai pot solicita cel puțin doi ani de experiență într-o sală de nașteri 
sau cel puțin doi ani de experiență și un certificat care atestă că moașa a participat la cel puțin 
50 de nașteri în plus față de calificare.

Această dispoziție pare să fie de asemenea în conformitate cu legislația UE, pentru că 
legislația UE prevede doar că moașele ar trebui să fie capabile să participe la nașteri în 
general, dar nu interzice statelor membre să impună condiții specifice pentru efectuarea 
nașterilor în afara incintei spitalelor, care ar putea prezenta riscuri mai mari pentru femeile 
gravide și pentru nou-născuți. Directiva nu împiedică statele membre să dispună că o persoană 
care desfășoară o profesie pe teritoriul lor trebuie să se supună unor cerințe speciale, dacă 
aceste cerințe sunt justificate de interesul public general.

Concluzie

Având în vedere răspunsul cuprinzător oferit de autoritățile maghiare și pe baza informațiilor 
foarte limitate furnizate în petiție, Comisia nu identifică nicio încălcare a articolului 42 din 
directivă în legislația maghiară care transpune directiva. Legislația maghiară permite moașelor 
calificate din UE să aibă acces la activitățile profesionale prevăzute la articolul 42 din 
directivă și, în același timp, le este permis să își practice profesia ca persoane fizice autorizate, 
lucru care este în conformitate cu directiva.


