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Betreft: Verzoekschrift 1014/2012, ingediend door Volodya Vailev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Vereniging van huisartsen van Sofia (SAGMP), 
over het niet naleven van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een arts en voorzitter van de Vereniging van huisartsen van Sofia (SAGMP), klaagt 
over een geval van niet-naleving ten aanzien van de berekening van de diensttijd van een arts 
met het oog op de uitoefening van zijn werkzaamheden in Bulgarije, in het bijzonder 
krachtens een overeenkomst met het Nationaal Ziekteverzekeringsfonds. Hij argumenteert dat 
het Bulgaarse wettelijke registratiesysteem voor huisartsen en tandartsen onverenigbaar is met 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties vormt het Europese 
rechtskader voor de erkenning van beroepskwalificaties. Met betrekking tot zeven sectorale 
beroepen bevat dit rechtskader tevens geharmoniseerde minimumopleidingseisen, op grond 
waarvan dergelijke kwalificaties automatisch worden erkend.
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Het systeem voor automatische erkenning is ook van toepassing op de beroepskwalificaties 
van huisartsen en tandartsen, dat wil zeggen de beroepen waarop dit verzoekschrift betrekking 
heeft.

Voorafgaand aan de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie, heeft de Commissie de 
Bulgaarse opleidingen voor sectorale beroepen onderzocht en bekeken of zij voldoen aan de 
gemeenschappelijke eisen. Als resultaat van de onderhandelingen heeft 
Richtlijn 2006/100/EG tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije 
verkeer van personen, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië, 
bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG gewijzigd wat betreft de nationale titels van Bulgarije.

Onder punt 5.1.4. van bijlage V.1. van Richtlijn 2005/36/EG, staat vermeld dat de Bulgaarse 
beroepskwalificaties voor huisartsgeneeskunde met de titel "Свидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина", waarvan de opleiding is begonnen na 1 januari 2007, voldoen 
aan de in artikel 28 van de richtlijn vastgelegde minimumopleidingseisen.

Onder punt 5.3.2. van bijlage V.3. van Richtlijn 2005/36/EG staat de Bulgaarse 
beroepskwalificatie in tandheelkunde die voldoet aan de in artikel 34 van 
Richtlijn 2005/36/EG vastgelegde opleidingseisen.

De organisatie van het nationale registratiesysteem en de doorlopende beroepsopleiding van 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg valt volledig binnen de bevoegdheid van de 
lidstaten.

Zolang de minimumeisen van Richtlijn 2005/35/EG en het beginsel van automatische 
erkenning van buitenlandse sectorale kwalificaties in een lidstaat worden geëerbiedigd, ligt 
het niet binnen de bevoegdheid van de Commissie om op dit gebied enige actie te 
ondernemen.

Conclusie

Het verzoekschrift bevat geen informatie die erop duidt dat Bulgarije Richtlijn 2005/36/EG 
niet naleeft en derhalve is de Commissie niet voornemens in dit stadium verdere maatregelen 
te nemen."


