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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0400/2012, внесена от Félix Romero Colmenar, с испанско 
гражданство, относно необходимата професионална квалификация за 
управление на линейка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда факта, че обществената здравна система в автономна 
област Кастиля Ла Манча (SESCAM) нарушава закона за професионалните 
квалификации, които се изискват в сектора на здравеопазването. Вносителят на 
петицията твърди, че професионалната степен „Техник, спешна помощ“ е единствената, 
която дава правоспособност на дадено лице да управлява линейки от типа Basic Life 
Support (първа здравна помощ) и Advanced Life Support (разширена здравна помощ), 
съгласно испанския Кралски указ 1397/2007 от 29 октомври. Вносителят на петицията 
осъжда факта, че въпреки това дружествата, наети от SESCAM, използват персонал, 
който не притежава тази професионална степен. Вносителят на петицията е внесъл 
жалба в SESCAM през ноември 2011 г.; От SESCAM са отговорили, че съгласно 
действащия в Кастиля Ла Манча Кралски указ 70/2009 правото да управлява линейки 
има и от персонал с други професионални степени. В отговора на SESCAM 
отговорността за осигуряване на подходящо квалифициран персонал се вменява на 
наетите дружества.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Вносителят на петицията твърди, че административните органи на регионална общност 
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в Испания нарушават испанското законодателство по отношение на необходимата 
професионална квалификация за управление на линейка.

Приложимото законодателство на ЕС в сферата на професионалните квалификации е 
Директива 2005/36/EО1. Въпросната директива разглежда признаването на 
квалификациите на специалистите, които се установяват в държава членка, различна от 
тази, в която са придобили квалификацията си. Поради тази причина, тъй като 
настоящият случай засяга въпрос на национално равнище – необходимата 
професионална квалификация за управление на линейка в испанската област Кастиля 
Ла Манча – не се наблюдава движение на специалисти от една държава членка в друга 
и Директива 2005/36/EО не е приложима. Освен това, решението дали дадена професия 
да бъде регламентирана или не попада в правомощията на държавите членки, при 
условие че те спазват общите принципи на Договора за Европейския съюз, като 
принципите на недискриминация и пропорционалност. Установяването на условия и 
изисквания за практикуването на дадена професия също попада в сферата на 
компетентност на държавите членки.

Поради тази причина, проблемът, посочен от вносителя на петицията, е въпрос на 
национално равнище, който не засяга вътрешния пазар, и като такъв не попада в 
приложното поле на правото на ЕС, по-конкретно Директива 2005/36/EО.

                                               
1 OВ L 255, 30.9.2005 г.


