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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0310/2008, внесена от Marco Speicher, с германско гражданство, 
относно приема за едногодишен практически стаж в рамките на 
обучението му по медицина

1. Резюме на петицията

Вносителят е студент по медицина. Преминал е курса на обучение изключително бързо 
и желае да бъде приет за едногодишен практически стаж. Но това не е възможно, тъй 
като в Директива 2005/36/ЕО се казва, че за да бъде признат от всички държави-членки 
на ЕС, курсът по медицина трябва да включва минимум 6 години или 5500 учебни часа. 
Това изискване означава, че вносителят на петицията трябва да изчака от декември 
2007 г. до февруари 2009 г. — повече от 14 месеца, за да се запише като стажант. За да 
спази изискванията на директивата, той е длъжен също така през цялото това време да 
остане записан като студент и да плаща такса за обучение, макар че няма да посещава 
занятия. Вносителят е недоволен от това, че е наказан по този начин за проявеното 
усърдие и търси съдействието на Парламента

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения по член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Преди да започне основното си обучение по медицина в Германия, вносителят на 
петицията е завършил друга специалност. По тази причина той е получил академично 
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признание за някои от изучаваните предмети. Вносителят на петицията посочва, че от 
декември 2007 г. е изпълнил всички условия, необходими за да започне практическата 
част, която е съществена част от основното медицинско образование. Според вносителя 
на петицията, Директива 2005/36/EО1 не му позволява да започне практическата част от 
обучението си по медицина.

Целта на Директива 2005/36/EО е да даде възможност за мобилност за специалистите в 
ЕС чрез гарантиране на признаването на техните професионални квалификации. За 
лекарите този механизъм за признаване е основан върху хармонизация на минималните 
изисквания за обучение, които принципно се отнасят до неговата продължителност, 
като държавите-членки имат право да въвеждат по-големи изисквания към обучението 
от указаните в директивата. Тази минимална хармонизация предоставя достатъчно 
равнище на взаимно доверие, позволяващо на всички държави-членки да признават 
автоматично дипломите за образование, издадени от други държави-членки, без да се 
налага да проверяват образованието на мигрантите. 

Ролята на Комисията е да гарантира, че при въвеждането на директивата държавите-
членки се съобразяват с минималните стандарти за обучение. Комисията счита, че 
начинът, по който германското право е направило това по отношение на лекарите, е 
задоволителен.

Комисията не може да преценява как германските университети организират учебната 
си програма и как я прилагат по отношение на отделните студенти (включително и по 
отношение на академично признаване на предмети, включени в обучението, които са 
били изучени на предишен етап); това е задача на германските надзорни органи, които 
следва да гарантират спазването на германското право.

По отношение на интерпретацията на директивата, Комисията би желала да подчертае 
факта, че чл. 24 от Директива 2005/36/EО следва да бъде разглеждан във връзка с 
членове 25 и 28, които разглеждат съответно обучението на общопрактикуващите
лекари и на специалистите. Тези членове предвиждат основно обучение с 
продължителност 6 години, необходимо преди да може да се пристъпи към 
специализирано обучение, като не се предвиждат изключения от това изискване.

В допълнение към гореизложеното следва да се отбележи, че срокът от 6 години е 
минимален и някои държави-членки са предпочели да го увеличат. Много от тях са се 
спрели на срок от 7 години.

Заключение

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че въпросът за допускането до 
практическата част на основното обучение по медицина е от компетентността на 
германските органи.

                                                            
1 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
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