
CM\890577RO.doc PE480.728v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

27.1.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0753/2011, adresată de Dries Emmen, de cetățenie olandeză, privind 
recunoașterea calificărilor sale și presupusa încălcare a Directivei 2005/36/CE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este angajat ca cercetător în domeniul psihodiagnozei și calificările sale 
profesionale sunt recunoscute atât de către universitățile din Belgia, cât și de către cele din 
Țările de Jos (ISCED 5). Petiționarul are pacienți atât în Belgia, cât și în Țările de Jos și este 
înscris în registrele specifice sectorului său de activitate în ambele țări. Cu toate acestea, 
petiționarul are mai multe competențe în Belgia decât în Țările de Jos. Petiționarul consideră 
că această situație încalcă Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, precum și principiul liberei circulații a bunurilor și serviciilor în UE. Petiționarul 
solicită clarificarea acestei chestiuni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

În cadrul Uniunii Europene, organizarea educației și reglementarea profesiilor este o 
competență națională. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 40, cu articolul 47 
alineatul (1), cu articolul 47 alineatul (2) prima și a treia teză și cu articolul 55 din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene (în prezent articolul 46, articolul 53 alineatul (1) și 
articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), a fost stabilită o directivă 
pentru recunoașterea mutuală a calificărilor: Directiva privind recunoașterea calificărilor 
profesionale (Directiva 2005/36/CE). 
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În ceea ce privește cererea petiționarului de înregistrare în registrul BIG pentru profesia de 
psiholog în sănătate, Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale nu este 
aplicabilă în situația de față. Petiționarul și-a obținut calificarea în Țările de Jos și dorește să 
lucreze în Țările de Jos. Acest caz nu are o dimensiune transfrontalieră. Legislația olandeză 
este aplicabilă. 

Petiționarul afirmă că în conformitate cu articolul 7 din Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale ar trebui să își poată practica profesia la același nivel în toate statele 
membre. Cu toate acestea, aceste reguli se aplică numai atunci când petiționarul dorește să își 
practice profesia temporar în alt stat membru. Caracterul temporar al serviciului este evaluat 
de la caz la caz.

Chiar dacă petiționarul dorește să își practice profesia temporar în alt stat membru, acest lucru 
nu înseamnă că poate începe imediat să practice această profesie în acest alt stat membru.

Prestatorul de servicii trebuie să aibă în mod legal sediul într-un stat membru în scopul 
practicării aceleași profesii în acel stat membru. În plus, pentru prima prestare de servicii, în 
cazul profesiilor reglementate cu implicații în materie de sănătate sau de siguranță, autoritatea 
competentă din statul membru gazdă poate controla calificările profesionale ale prestatorului 
de servicii anterior primei prestări de servicii. (Articolele 5 și 7 din directivă).

Din afirmațiile petiționarului nu este clar dacă petiționarul are sediul într-un stat membru și, în 
cazul în care are sediul într-un stat membru, nu este clar în scopul practicării cărei profesii (de 
exemplu, în Țările de Jos anumite competențe sunt restricționate unui psiholog în sănătate, 
atunci aceasta nu ar fi aceeași profesie în cazul în care petiționarul este înregistrat în Belgia ca 
psiholog).

Concluzie
Profesia de psiholog sau de psiholog în sănătate nu este armonizată în Uniunea Europeană. 

Statele membre sunt libere să reglementeze aceste profesii în conformitate cu propriile 
reglementări. Cu toate acestea, în cazul în care au reglementat o profesie, acestea trebuie să 
permită cetățenilor UE având alte calificări decât calificările naționale solicitate să exercite 
această profesie pe teritoriul lor, dar nu în mod automat. Statelor membre le este permis să 
verifice calificările migranților, precum și în cazul înființării unui sediu, în cazul profesiilor 
reglementate având implicații în materie de sănătate publică sau de siguranță, pentru libera 
prestare de servicii. 
Petiționarul a fost informat de Comisia Europeană despre cele de mai sus printr-o scrisoare 
adresată ca urmare a plângerii. În petiția sa acesta afirmă că serviciile Comisiei au indicat 
legătura dintre calificări și persoanele fizice, că aceste calificări nu sunt destinate să fie 
teritoriale și că sunt valabile în toate statele membre ale UE. Cu toate acestea, nu este clar 
dacă petiționarul a acceptat informațiile acordate acestuia (care sunt aceleași cu cele furnizate 
mai sus) deoarece, astfel cum a fost explicat, calificările sunt într-adevăr legate de persoana 
care a obținut calificarea. Acest lucru nu înseamnă că statele membre, altele decât statul care a 
acordat calificarea, ar trebui să o recunoască automat. 


