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Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0715/2012, внесена от Lázló Göbölös, с унгарско гражданство, 
относно включването на специализирането в сърдечно-съдова хирургия в 
приложение 5.1.2 на Директива 2005/36/EО относно признаването на 
професионалните квалификации

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва своите проблеми относно признаването във 
Великобритания на медицинската му квалификация като сърдечен хирург. Изглежда 
има разминаване в номенклатурата, което би могло да бъде разрешено чрез включване 
на специализацията в приложението на директивата. Вносителят призовава Парламента 
за намеса, която да доведе до промяна.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Вносителят е на мнение, че приложение V, 5.1.3 на Директива № 2005/36/EО относно 
признаването на професионалните квалификации1 следва да включва специализирането 
в сърдечно-съдова хирургия. Вносителят посочва, че понастоящем сърдечно-съдовата 
хирургия не е включена в приложение V на директивата като отделна категория 
медицински специализации. Някои държави членки са отбелязали своите 
квалификации в сърдечно-съдова хирургия в категорията „гръдна хирургия“. В случая 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации, Официален вестник L255 от 30 септември 2005 г. – стр. 22.
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това не е от полза за вносителя, тъй като той среща затруднения при признаването на 
специализацията в друга държава членка.

Съгласно системата за взаимно признаване на професионалните квалификации, 
установена с Директива № 2005/36/EО, медицинските специализации подлежат на 
специален режим, което води до сериозни различия в броя регламентирани медицински 
специализации в държавите членки. Съответно директивата включва хармонизирането 
на минималните образователни изисквания за понастоящем 54 медицински 
специализации. Сърдечно-съдовата хирургия обаче не е сред тези медицински
специализации.

Съгласно член 26 от Директива № 2005/36/EО Комисията може да включи в 
приложение V, точка 5.1.3 на директивата нови медицински специализации, които 
съществуват в най-малко две пети от държавите членки. Комисията трябва да следва 
процедурата на комитология, посочена в член 58, параграф 3 на директивата, за да 
приеме такава мярка.

През октомври 2012 г. Унгария повдигна въпроса относно включването на сърдечно-
съдовата хирургия като нова категория в приложение V, точка 5.1.3. от Директива 
№ 2005/36/EО. Понастоящем Комисията разглежда искането, но не може да се очаква 
да бъде взето решение преди най-рано втората половина на 2013 г.

Комисията представи своето предложение за модернизиране на Директива 
№ 2005/36/EО през миналия декември. В момента предложението бива обсъждано в 
Европейския съвет и Европейския парламент.

Предложеното изменение би опростило процедурата по включване на нови медицински 
специализации в приложение V на директивата, като намали прага на необходимите 
държави членки на една трета. Все още обаче предложението и подобна промяна не са 
договорени.

Същевременно лекарите със специализации в областта на сърдечно-съдовата хирургия 
могат да се възползват от признаването на своята квалификация съгласно така 
наречената обща система (глава I от Директива № 2005/36/EО).

Заключения

Приложение V, 5.1.3 от Директива № 2005/36/EО не е погрешно по отношение на 
различните звания на обучения по медицинска специалност. В случай че две пети от 
държавите членки докладват на Комисията, че регулират сърдечно-съдовата хирургия 
като истинска специализация, Комисията ще започна процедура по включване на това 
звание в Приложение V, точка 5.1.3. от Директива № 2005/36/EО. До тогава лекарите 
със специализации в областта на сърдечно-съдовата хирургия могат да се възползват от 
признаването на подобна квалификация съгласно така наречената обща система.


