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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0771/2011, внесена от Algimantas-Jonas Petraitis, с литовско 
гражданство, относно признаването на неговата диплома по медицина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е получил образование за лекар в Съветския съюз и е получил 
дипломата си в Литва през 1972 г. Въпреки че Министерството на здравеопазването на 
Литва е издало документ, с който се удостоверява, че неговата диплома е в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО, той няма право да работи като лекар в Германия.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Съгласно член 23, параграф 4 от Директива 2005/36/ЕО1 (която се занимава с 
придобитите права) всяка държава членка следва да признава, наред с другото, 
удостоверение за професионални квалификации за лекар, даващи право на достъп до 
професионални дейности на лекар с базово образование, и издадено от бившия 
Съветски съюз, когато органите (в конкретния случай) на Литва потвърдят, че 
посоченото удостоверение има същата правна валидност на тяхната територия като 
удостоверението, което те издават, наред с другото, що се отнася до достъпа до 
професионалните дейности на лекар с базово образование.

Съгласно тази разпоредба обаче такова потвърждение трябва да се придружава със 
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свидетелство, издадено от същите органи, в което се посочва, че въпросните лица са 
упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности на територията на 
съответната държава в продължение на не по-малко от три последователни години през 
последните пет години, предшестващи датата на издаване на свидетелството.

От предоставените от вносителя на петицията факти изглежда, че последното 
изискване за придружаващо свидетелство не е било спазено в конкретния случай, тъй 
като вносителят на петицията живее в Германия от 1989 г. При тези условия 
твърденията на вносителя на петицията изглеждат неоснователни.


