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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1014/2012, którą złożył Volodya Vasiliev (Bułgaria) w imieniu 
Stowarzyszenia Lekarzy Ogólnych w Sofii, w sprawie nieprzestrzegania 
przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, lekarz i zarazem prezes Stowarzyszenia Lekarzy Ogólnych w Sofii, 
sprzeciwia się nieprzestrzeganiu przepisów dyrektywy w zakresie obliczania stażu pracy 
lekarzy chcących podjąć pracę na terenie Bułgarii, zwłaszcza na mocy umowy z Krajowym 
Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jego zdaniem ustawowy system rejestracji w Bułgarii 
obowiązujący lekarzy ogólnych i dentystów jest niezgodny z przepisami dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi europejskie 
ramy prawne dla uznawania kwalifikacji zawodowych. W przypadku siedmiu tzw. zawodów 
sektorowych ramy prawne obejmują dodatkowo ujednolicone minimalne wymogi w zakresie 
kształcenia, które umożliwiają automatyczne uznawanie kwalifikacji.

Zasada automatycznego uznawania kwalifikacji ma również zastosowanie w odniesieniu do 
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kwalifikacji zawodowych lekarzy ogólnych i dentystów, czyli zawodów, o których mowa w 
petycji.

Przed przystąpieniem Bułgarii do Unii Europejskiej Komisja zbadała bułgarski system 
kształcenia w zakresie zawodów sektorowych i sprawdziła, czy jest on zgodny z wymogami 
wspólnotowymi. W wyniku negocjacji dyrektywą 2006/100/WE dostosowującą niektóre 
dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób w związku z przystąpieniem Bułgarii i 
Rumunii zmieniono załącznik V dyrektywy 2005/36/WE dotyczący tytułów naukowych i 
zawodowych przyznawanych w Bułgarii.

W punkcie 5.1.4 załącznika V.1 dyrektywy 2005/36/WE wyszczególniono uzyskane w 
Bułgarii kwalifikacje zawodowe lekarzy ogólnych („Свидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина”), które spełniają minimalne wymogi w zakresie kształcenia
określone w art. 28 dyrektywy, pod warunkiem że kształcenie rozpoczęto po 
1 stycznia 2007 r.

W punkcie 5.3.2 załącznika V.3 dyrektywy 2005/36/WE wyszczególniono uzyskane w 
Bułgarii kwalifikacje zawodowe lekarzy dentystów, które spełniają wymogi w zakresie
kształcenia określone w art. 34 dyrektywy 2005/36/WE.

Organizacja krajowego systemu rejestracji i ustawicznego kształcenia zawodowego 
pracowników służby zdrowia należy do wyłącznych uprawnień państw członkowskich.

Jeżeli państwa członkowskie spełniają minimalne wymogi określone w dyrektywie 
2005/36/WE i przestrzegają zasady automatycznego uznawania zdobytych za granicą 
kwalifikacji sektorowych, Komisja nie ma uprawnień do podejmowania jakichkolwiek 
działań w tym zakresie.

Podsumowanie

Petycja nie zawiera informacji, które wskazywałyby na to, że Bułgaria nie przestrzega 
przepisów dyrektywy 2005/36/WE, w związku z czym na tym etapie Komisja nie zamierza 
podejmować żadnych dalszych kroków.


