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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0780/2011, внесена от Igor Herzog, с германско гражданство, 
относно признаването на квалификациите на стоматолозите в Германия

Петиция 0862/2011, внесена от Maria Klein, с германско гражданство, 
относно признаването на квалификацията на стоматолози в Германия

1. Резюме на петиция 0780/2011

Вносителят на петицията е получил дипломата си за стоматолог в Чешката република. 
Той представя доста объркан разказ относно това, че квалификацията му не е била 
призната от органа, който упражнява надзор за тази професия в Baden Württemberg. 
Вносителят твърди, че това отчасти се дължи на факта, че е мигрант (сърбин по 
рождение, натурализиран германец, преди да навърши пълнолетие). Той твърди също, 
че проблемите му са довели до това, че цялото му семейство е останало без средства и е 
било принудено да напусне от дома си.

Резюме на петиция 0862/2011

Тази вносителка подкрепя петиция 0780/2011, тъй като счита, че се намира в подобно 
положение.

2. Допустимост

Петиция 0780/2011 е обявена за допустима на 16 ноември 2011 г., петиция 0862/2011 е 
обявена за допустима на 30 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.
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Петиции 780/2011 и 862/2011

Признаването на професионалните квалификации в държавите – членки на ЕС е 
уредено с Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните 
квалификации.

Признаването на квалификацията на лекар по дентална медицина в друга държава –
членка на ЕС попада в обхвата на членове 34—37 от директивата и документите на 
молителя следва да удостоверяват, че е преминал обучение, което отговаря на 
минималните квалификационни изисквания, посочени в приложение V.3 към 
директивата. Освен това член 37 съдържа специален режим за признаване на 
квалификациите на определени лекари по дентална медицина, които са придобили 
квалификация като лекари в бившата Чехословакия. Компетентните германски органи 
са в най-подходяща позиция да преценят случая на молителя. Ако обучението на 
молителя не отговаря на минималните квалификационни изисквания, предвидени в 
директивата, на молителя може да се наложат компенсационни мерки.

Информацията, предоставена в петицията, не позволява на Комисията да направи по-
нататъшна преценка на случая.

За повече информация относно признаването на професионалните квалификации в 
държавите – членки на ЕС вносителят на петицията се приканва да направи справка в 
Ръководството за потребителя на интернет адрес:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_en.pdf


