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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1144/2011, внесена от Eugenio Oria, с испанско гражданство, с 
искане за адаптиране на Приложение V към Директива 2005/36/EО на 
Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията има френска квалификация на специалист по превантивна 
медицина и обществено здраве, която е призната в Испания. Във Франция той освен 
това е завършил докторантура по хранене на човека и сега работи като помощник-лекар 
в клиника за диететика и хранене в болницата в испанския град Навара. Вносителят 
посочва, че в другите държави — членки на ЕС, хранителната медицина се практикува 
от лекари, които са добавили към специализацията си (т.е. педиатрия, гериатрия, 
вътрешна медицина, ендокринология и пр.) курсове, организирани от ESPEN 
(Европейско сдружение по клинично хранене и метаболизъм), докато в Испания тази 
функция може да се изпълнява единствено от специалисти по ендокринология. 
Вносителят подчертава, че това се дължи на формулировката на Приложение V към 
Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации, в която испанското определение в раздел 
„Ендокринология“ е „Endocrinología y nutrición“, докато хранене (nutrición) не се 
използва в определенията, посочени от другите страни. Поради това вносителят желае 
Европейският парламент да се погрижи Приложение V да бъде преработено така, че в 
испанското определение да е посочена единствено ендокринология.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 6 февруари 2012 г.

Съгласно системата за взаимно признаване на професионалните квалификации, 
установена с Директива 2005/36/EО, правомощията за организирането на обучения на 
медицински специалисти принадлежат на държавите членки.

Директивата определя единствено минималния срок на обучение за всяка 
специализация. При ендокринологията този срок е 3 години. Освен това, съгласно член 
21, параграф 7 от Директива 2005/36/EО, държавите членки уведомяват Комисията за 
своите национални квалификации за специалисти. Тези медицински специалности са 
изброени след това в Приложение V, точка 5.1.3. от Директива 2005/36/EО и попадат в 
обхвата на режима за автоматично признаване на квалификациите на специалисти, 
заложен в директивата, доколкото специалността съществува както в изпращащата, 
така и в приемащата държава членка. 

Когато дадена държава членка реши да премахне или да измени някоя медицинска 
специалност, тя следва да определи дата, след която вече няма да издава въпросната 
диплома за специалист. До настъпването на тази дата съответната държава членка 
трябва да признава и да предоставя на специалисти, идващи от други държави членки, 
същите „придобити“ права, каквито е предоставила на собствените си специалисти.

Обучението на специалисти в Испания по „endocrinología y nutrición“ отговаря на 
критериите за минимална продължителност, установени с Директива 2005/36/EО, и 
освен ако Испания не реши да премахне или да измени тази специалност, считано от 
определена дата, като уведоми Комисията за тази промяна, нейното наименование 
следва да се запази в Приложение V, точка 5.1.3. от Директива 2005/36/EО.

Не е в правомощията на Комисията да променя наименованието на курс за обучение на 
специалисти по медицина без уведомление от съответната държава членка (и без да 
публикува съответно съобщение в Официалния вестник на Европейския съюз съгласно 
член 21, параграф 7 от Директива2005/36/ЕО), нито да променя съдържанието на 
дадено специализирано обучение.

Заключение

Приложение V, 5.1.3 от Директива 2005/36/EО не съдържа невярна информация по 
отношение на медицинската квалификация на специалисти по ендокринология в 
Испания и може да бъде коригирано единствено по изрично искане от страна на 
Испания.


