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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1288/2007 внесена от Petr Kuty, с чешко гражданство, относно отказ 
на германските органи да го признаят за лекар

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е лекар от 17 години и в Германия се е издържал, като е 
упражнявал дейност като лекар по трудов договор. Сега той желае да практикува като 
независим лекар на повикване, който замества колеги през почивните дни и е на 
разположение при повикване. За да осъществи това, той се нуждае от официално 
признание от страна на германските органи. Правителството на Горна Бавария обаче е 
отказало да направи това. За да получи признание, той трябва да представи 
доказателства, че поне през три от последните пет години е работил като лекар в 
Република Чехия. Тъй като вече от седем години той живее и работи като лекар в 
Германия, това, разбира се, е невъзможно. Той счита, че правата му на европейски 
гражданин са били сериозно ограничени. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителят притежава чешка диплома по базова медицина и първа степен на 
квалификация по обща медицина (1993 г.) и се е преместил в Германия, където е 
практикувал медицинска дейност под надзор. Сега вносителят желае да практикува 
като независим лекар на повикване в Германия и е кандидатствал за признаване (в 
Германия се нарича „разрешение“) на медицинската си квалификация от Чехия. 
Германските органи в Бавария са отхвърлили молбата му за автоматично признаване 
(която е внесена по ускорена процедура), тъй като условията за действие по ускорена 
процедура не са изпълнени и той не е осигурил удостоверение за придобити права, 
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което да доказва, че е практикувал дейността на лекар поне три години през последните
пет години преди издаването на удостоверението.

Комисията е наясно със случая и се е консултирала с адвоката му през юли миналата 
година, като е уведомила адвоката на вносителя с електронно писмо от 6 юли 2007 г. 
относно причината да не получи автоматично признаване на чешката му квалификация 
въз основа на придобити права. Фактът, че вносителят на петицията е упражнявал 
медицинската професия под надзор не е фактор при прилагането на разпоредбите за 
придобити права, според които вносителят би могъл да получи автоматично 
признаване на професионалната си квалификация, тъй като член 23 от Директива
2005/36/ЕО1 изисква въпросното лице да е било ефективно и законно (без надзор) 
ангажирано с въпросните дейности поне за три последователни години през петте 
години преди да получи удостоверението.

Комисията уведоми адвоката на вносителя, че в дадения момент, признаването може да 
се осъществи съгласно член 43 от Договора за ЕО и последващата съдебна практика, 
което би позволило на германските компетентни органи да сравнят обучението на 
вносителя на петицията с германските изисквания за обучение на общопрактикуващите 
лекари. Комисията информира адвоката на вносителя, че от 20 октомври 2007 г. 
нататък, съгласно член 10 от Директива 2005/36/ЕО, вносителят на петицията ще се 
възползва от признаване по общата система и следователно ще се възползва от 
процедурните гаранции на тази директива и от факта, че мерките за компенсиране 
могат да му бъдат налагани единствено в случай на значителни разлики.

Единственото решение за вносителя е да кандидатства повторно за признаване на 
професионалната си квалификация въз основа на член 10 от Директива 2005/36/ЕО. 
Ако вносителят се сблъска с проблеми, Комисията е готова да му окаже съдействие 
пред германските органи.

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Парламента и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването 

на професионалните квалификации, ОВ L 255, 30.9.2005 г.


