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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands 
anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter udstedt i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren arbejder som fysioterapeut i Tyskland, men har opnået sin erhvervsuddannelse i 
Nederlandene. En del af andragerens studier vedrørte manuel terapi. Andrageren har sendt en 
ansøgning til de tyske myndigheder med henblik på at få tilladelse til at udøve manuel terapi 
og opslå de gældende takster. De kompetente tyske myndigheder (VdAK og IKK) anerkender 
imidlertid hverken hans kvalifikationer inden for manuel terapi eller den nederlandske 
uddannelsesinstitution, hvor han har studeret denne terapi. Andrageren føler sig derfor 
ufordelagtigt behandlet i forhold til hans nederlandske kolleger, der udøver virksomhed i 
Tyskland, og som kan opslå højere takster, til trods for at de har det samme eksamensbevis. 
De kompetente myndigheder mener i øvrigt, at andragerens tilladelse til at udøve sit hverv 
ikke er gyldig på hele det tyske territorium, men udelukkende i den region, hvor han har 
oprettet sin virksomhed. Andrageren mener således, at hans muligheder for at tilbyde 
patienterne hjemmebehandling begrænses.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. juli 2006.

"De af andrageren fremsendte oplysninger er ikke tilstrækkelige til, at Kommissionen kan 
tage stilling til sagen. Kommissionen vil derfor skriftligt anmode andrageren om supplerende 
oplysninger. Den vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens udvikling."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 12. december 2006.
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" Andrageren har fået sit eksamensbevis som fysioterapeut, som han har opnået i 
Nederlandene, anerkendt i Tyskland. Han har efterfølgende ansøgt om tilladelse til at udøve 
manuel terapi. I Tyskland kræves det imidlertid, at fysioterapeuten efter endt uddannelse som 
fysioterapeut tager en supplerende uddannelse for at kunne udøve dette speciale. Der er tale 
om videreuddannelse. De tyske myndigheder har nægtet at give andrageren denne tilladelse 
med den begrundelse, at den institution, der har udstedt hans eksamensbevis i Nederlandene, 
ikke figurerer på de tyske myndigheders liste over godkendte institutioner, der gør det muligt 
at give dispensation for denne videreuddannelse.

Kommissionens tjenestegrene har registreret andragerens klage. Da andrageren har givet 
tilladelse til, at hans identitet offentliggøres, har Kommissionen den 4. oktober 2006 i sin 
skrivelse til de tyske myndigheder anmodet om en forklaring samt om en kopi af de tyske 
bestemmelser, der finder anvendelse i nærværende sag.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om de tyske 
myndigheders svar, når den har modtaget og gennemgået det."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2008.

"Kommissionens tjenestegrene har den 4. oktober 2006 i deres skrivelse til de tyske 
myndigheder anmodet om en forklaring i andragerens sag samt om en kopi af de tyske 
bestemmelser, der finder anvendelse i nærværende sag.

Ved skrivelse af 1. december 2006 har de tyske myndigheder gjort gældende, at 
begrundelsen for, at de har nægtet andrageren tilladelse til at udøve manuel terapi, rent 
faktisk var, at han ikke har opnået sine kvalifikationer i en af de uddannelsesinstitutioner, 
der figurerer i bilag 2 i henstillingerne, men at beslutningen om at nægte ham denne 
tilladelse ikke var velbegrundet. Rammehenstillingerne udelukker nemlig ikke, at særlige 
kvalifikationer kan opnås i institutioner, der ikke figurerer i omtalte bilag 2.

De tyske myndigheder har således oplyst, at de vil opfordre det kompetente organ til at tage 
andragerens sag op til fornyet overvejelse.

Der er blevet sendt en skrivelse til andrageren for at spørge, om hans sag i mellemtiden er 
blevet taget op til fornyet overvejelse, og hvilken beslutning der er blevet truffet.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om andragerens 
svar."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Den 29. juni 2007 sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Tyskland, da landet ikke 
havde gennemført direktiv 92/51/EØF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 
vedrørende udøvelsen af fysioterapeuterhvervet med speciale i manuel terapi.

I sit svar af 26. oktober 2007 anførte de tyske myndigheder, at andrageren endnu ikke 
havde fremlagt dokumentation for, at han rent faktisk har de nødvendige kvalifikationer 
inden for manuel terapi. Myndighederne anførte ligeledes, at Tyskland vil indføre en 
procedure for anerkendelse af fysioterapeuter med speciale i manuel terapi, som er opnået i 
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en anden medlemsstat, og gav detaljerede oplysninger om denne procedure.

Eftersom der fortsat er uafklarede punkter i forbindelse med den gensidige 
anerkendelsesprocedure, vil Kommissionen sende endnu en skrivelse til de tyske 
myndigheder. Kommissionen vil ligeledes anmode andrageren om at sende en kopi af hans 
kvalifikationsbeviser til de tyske myndigheder.

Kommissionen vil underrette Udvalget for Andragender om sagens videre forløb."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. september 2008.

"Den 29. juni 2007 sendte Kommissionen på grundlag af EF-traktatens artikel 226 en 
åbningsskrivelse til Tyskland, da landet ikke har gennemført direktiv 92/51/EØF1 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer vedrørende udøvelsen af 
fysioterapeuterhvervet med speciale i manuel terapi.

Tyskland svarede den 26. oktober 2007. I dette svar har de tyske myndigheder anført, at 
andrageren endnu ikke har fremlagt dokumentation for, at han rent faktisk har de 
nødvendige kvalifikationer inden for manuel terapi. Myndighederne har ligeledes anført, at 
Tyskland vil indføre en procedure for anerkendelse af fysioterapeuter med speciale i 
manuel terapi, som er opnået i en anden medlemsstat, og har givet detaljerede oplysninger 
om denne procedure.

Direktiv 92/51/EØF er blevet ophævet ved direktiv 2005/36/EF2 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer med virkning fra den 20. oktober 2007.

Den procedure, de tyske myndigheder foreslår at indføre, er ikke i overensstemmelse med 
reglerne i direktiv 2005/36/EF, der skulle være gennemført i medlemsstaterne fra den 20. 
oktober 2007.

Kommissionen besluttede derfor at træffe yderligere formelle foranstaltninger over for 
Tyskland. Den 27. juni 2008 sendte Kommissionen en supplerende åbningsskrivelse til 
Tyskland, eftersom landet ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til direktiv 
2005/36/EF. På nuværende tidspunkt afventer Kommissionen de tyske myndigheders 
bemærkninger hertil. Når Kommissionen har undersøgt disse bemærkninger, eller hvis 
ingen bemærkninger er blevet fremsendt inden for den anførte tidsfrist, kan Kommissionen, 
hvis det er hensigtsmæssigt, udsende en begrundet udtalelse i henhold til traktatens artikel 
226.

Kommissionen vil underrette Udvalget for Andragender om sagens videre forløb.

8. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

Kommissionen sendte den 27. juni 2008 Tyskland en supplerende begrundet udtalelse om, at 

                                               
1 Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generel ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser 
til supplering af direktiv 89/48/EØF, EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
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landets lovgivning om anerkendelse af eksamensbeviser inden for fysioterapi erhvervet i en 
anden medlemsstat ikke er i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer.   

De tyske myndigheder svarede på dette ved brev af 26. august 2008. I brevet oplyser 
myndighederne, at de vil bringe den pågældende lovgivning i overensstemmelse med kravene 
i direktiv 2005/36/EF og i øjeblikket arbejder på et udkast. Hvad angår andrageren, gør de 
gældende, at retten for sociale tvister i Berlin den 2. juni 2008 afsagde en dom, hvori den 
konkluderede, at andrageren ikke er i besiddelse af tilstrækkelige kvalifikationer i henhold til 
den tyske lovgivning til at kunne udøve manuel terapi. De tyske myndigheder oplyser, at de 
ikke er klar over, om andrageren har appelleret, men oplyser, at der i givet fald ikke kan 
foretages nogen ny vurdering af andragerens kvalifikationer under den retlige procedure.

Kommissionen har derfor sendt andrageren et brev, hvori den anmoder ham om at fremsende 
en kopi af denne dom og om at oplyse, om han har appelleret den.

Kommissionen holder Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i sagen."
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