
CM\925936EL.doc PE504.301v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.1.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1014/2012 του Volodya Vasilev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Συλλόγου Γενικών Ιατρών της Σόφιας (SAGMP), σχετικά με 
έλλειψη συμμόρφωσης με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ιατρός και πρόεδρος του Συλλόγου Γενικών Ιατρών της Σόφιας (SAGMP), 
καταγγέλλει κρούσμα έλλειψης συμμόρφωσης όσον αφορά τον υπολογισμό της διάρκειας 
υπηρεσίας των ιατρών για τους σκοπούς της άσκησης του επαγγέλματος στη Βουλγαρία, 
ειδικότερα βάσει συμφωνίας με το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (NHIF). Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι το προβλεπόμενο από τον βουλγαρικό νόμο σύστημα καταχώρισης για 
γενικούς ιατρούς και οδοντιάτρους δεν συνάδει με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων συνιστά το 
ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Για επτά 
επαγγέλματα του τομέα αυτό το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης εναρμονισμένες 
ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης, οι οποίες επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση τέτοιων 
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προσόντων.

Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης καλύπτει επίσης τα επαγγελματικά προσόντα γενικών 
ιατρών και οδοντιάτρων, δηλαδή τα επαγγέλματα της αναφοράς.

Πριν από την ένταξη της  Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή είχε εξετάσει την
κατάρτιση όσον αφορά ορισμένα επαγγέλματα του τομέα στη Βουλγαρία και την εναρμόνισή 
της με τις κοινές απαιτήσεις. Μετά τις διαπραγματεύσεις, η οδηγία 2006/100/ΕΚ για την 
προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, 
λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, έχει τροποποιήσει το παράρτημα 
V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με τους εθνικούς τίτλους στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με το σημείο 5.1.4. του παραρτήματος V.1. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, τα 
βουλγαρικά επαγγελματικά προσόντα γενικής ιατρικής με τον παρατιθέμενο τίτλο  
«Свидетелство за призната спец-иалност по Обща медицина», όταν η κατάρτιση ξεκίνησε 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης του άρθρου 28 
της οδηγίας.

Το σημείο 5.3.2 του παραρτήματος V.3. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ παραθέτει τα βουλγαρικά 
επαγγελματικά προσόντα στην οδοντιατρική τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις κατάρτισης του 
άρθρου 34 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Η οργάνωση του εθνικού συστήματος εγγραφής και η διαρκής επαγγελματική κατάρτιση 
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ανήκουν πλήρως στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

Εφόσον γίνονται σεβαστές οι ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και η αρχή της 
αυτόματης αναγνώρισης τομεακών προσόντων με αλλοδαπή προέλευση γίνονται σεβαστά σε 
ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες επ’ 
αυτού.

Συμπέρασμα

Η αναφορά δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι η Βουλγαρία δεν 
συμμορφώνεται με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν προτίθεται να 
προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε αυτό το στάδιο.


