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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0753/2011, внесена от Dries Emmen, с нидерландско 
гражданство, относно признаването на неговите квалификации и 
предполагаемо нарушение на Директива 2005/36/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията работи като изследовател психодиагностик и неговите 
професионални квалификации се признават както от белгийски, така и от нидерландски 
университети (ISCED 5). Вносителят на петицията има клиенти както в Белгия, така и в 
Нидерландия и е вписан в съответните регистри на своята професионална група и в 
двете страни. Въпреки това е установено, че той има повече професионални 
правомощия в Белгия, отколкото в Нидерландия. Според вносителя на петицията това 
положение е в разрез с Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации и с правото на свободно движение на стоки и услуги в 
ЕС. Вносителят на петицията отправя искане за разяснения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

В рамките на Европейския съюз организирането на образованието и регламентирането 
на професиите е от национална компетентност. Въпреки това, въз основа на член 40, 
член 47, параграф 1, първото и третото изречение на член 47, параграф 2 и член 55 от 
Договора за създаване на Европейската общност (понастоящем членове 46, 53, 
параграф 1 и 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз), е създадена 
Директива за взаимно признаване на квалификациите: Директивата за 
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професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО). 

Що се отнася до молбата на вносителя на петицията за регистриране на професията на 
здравен психолог в BIG регистъра, Директивата за професионалните квалификации не е 
приложима в тази ситуация. Вносителят на петицията е придобил квалификациите си в 
Холандия и иска да работи в Холандия. В този случай няма трансграничен елемент. 
Холандското право е приложимо. 

Вносителят на петицията заявява, че въз основа на член 7 от Директивата за 
професионалните квалификации, той трябва да може да упражнява професията си на 
еднакво ниво във всички държави-членки. Въпреки това тези правила са валидни само 
когато вносителят на петицията иска да упражнява временно професията си в друга 
държава членка. Временният характер на услугата се оценява за всеки отделен случай.

Дори ако вносителят на петицията иска само временно да практикува в друга държава 
членка, това не означава, че той може незабавно да започне да практикува тази 
професия в другата държава членка.

Доставчикът на услуги трябва да бъдат законно установен в дадена държава членка, за 
да може да упражнява същата професия там. Освен това, при първото предоставяне на 
услуги, в случай на регламентирани професии, имащи отношение към общественото 
здраве и безопасност, компетентният орган на приемащата държава членка може да 
провери професионалните квалификации на доставчика на услуги. (Членове 5 и 7 на 
Директивата).

От петицията не става ясно дали вносителят на петицията се е установил в дадена 
държава членка и, ако е така, не е ясно за упражняването на коя професия (например, в 
Холандия има точно определени умения за здравен психолог, но това не би била 
същата професия, ако вносителят на петицията е регистриран като психолог в Белгия).

Заключение

В Европейския съюз професията психолог или здравен психолог не е съгласувана. 
Държавите членки са свободни да регламентират тези професии според своята 
собствена нормативна уредба. Въпреки това, ако те регламентират дадена професия 
следва да позволят на гражданите на ЕС с квалификации, различни от изискваните 
национални квалификации, да упражняват тази професия на тяхна територия, но не 
автоматично. Държавите членки имат право да проверяват квалификацията на 
мигрантите както в случай на установяване, така и в случай на регулирани професии, 
свързани с общественото здраве или безопасност, за свободното предоставяне на 
услуги. 
Вносителят на петицията е информиран от Европейската комисия относно описаното 
по-горе с писмо в отговор на неговата жалба. В петицията си той заявява, че службите 
на Комисията са посочили, че квалификациите са свързани с отделните лица и не се 
предвижда да бъдат териториални, и че тези квалификации са валидни във всички 
държави членки на ЕС. Въпреки това, не е ясно дали вносителят на петицията е приел 
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предоставената му информация (която е същата като тази, изложена по-горе), тъй като, 
както е обяснено, действително квалификациите са свързани с лицето, което ги е 
придобило. Това не означава, че държавите членки, различни от тази, в която са 
придобити квалификациите, следва да ги признават автоматично. 


