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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0930/2005, którą złożył Marc Stahl (Niemcy) w sprawie uznania 
w Niemczech dyplomów z fizjoterapii uzyskanych w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracuje jako fizjoterapeuta w Niemczech, lecz wykształcenie zdobył 
w Holandii. Studia obejmowały także terapię manualną. Składający petycję złożył 
w Niemczech wniosek o zezwolenie na prowadzenie terapii manualnej oraz na pobieranie 
odpowiednich opłat z tego tytułu. Mimo to, ani jego kwalifikacje w zakresie terapii 
manualnej, ani holenderska uczelnia, na której uczył się stosowania tej metody leczenia, nie 
zostały uznane przez właściwe władze niemieckie (VdAK i IKK). W związku z tym 
składający petycję uważa się za poszkodowanego w stosunku do jego holenderskich kolegów 
pracujących w Niemczech, którzy mogą uzyskiwać wyższe zarobki posiadając takie same 
kwalifikacje. Właściwe władze twierdzą ponadto, że zezwolenie składającego petycję na 
wykonywanie zawodu nie jest ważne na całym terytorium Niemiec, lecz jedynie w regionie, 
w którym zarejestrował działalność. Składający petycję uważa tym samym, że ogranicza to 
jego możliwości leczenia pacjentów w ramach wizyt domowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lipca 2006 r.

Podane przez składającego petycję informacje nie są wystarczające, aby Komisja mogła zająć 
stanowisko w jego sprawie. W związku z tym Komisja zwróci się pisemnie do składającego 
petycję o udzielenie dodatkowych informacji i zawiadomi Komisję Petycji o wyniku 
podjętych kroków.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 grudnia 2006 r.

Uzyskany przez składającego petycję w Holandii dyplom fizjoterapeuty został uznany 
w Niemczech. Składający petycję złożył następnie wniosek o zezwolenie na prowadzenie 
terapii manualnej. Jednakże w Niemczech udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej 
specjalizacji jest uzależnione od przejścia dodatkowego szkolenia po uzyskaniu dyplomu 
fizjoterapeuty. W rzeczywistości chodzi o szkolenie ustawiczne. Władze niemieckie 
odmówiły udzielenia składającemu petycję tego zezwolenia z uwagi na fakt, iż instytucja, 
która wydała mu dyplom w Holandii nie jest umieszczona na liście instytucji zatwierdzonych 
przez władze niemieckie, uprawnionych do szkolenia ustawicznego. 
Służby Komisji zarejestrowały skargę składającego petycję. Ponieważ składający petycję 
zezwolił na ujawnienie swojej tożsamości, służby Komisji skierowały dnia 4 października 
2006 r. pismo do władz niemieckich, zwracając się o dostarczenie wyjaśnień, a także kopii 
przepisów niemieckich mających zastosowanie do niniejszej sprawy.

Służby Komisji poinformują Komisję Petycji o odpowiedzi udzielonej przez władze 
niemieckie po jej otrzymaniu i analizie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 lutego 2007 r.

W dniu 4 października 2006 r. służby Komisji skierowały pismo do władz niemieckich, 
w celu uzyskania od nich wyjaśnień w sprawie dotyczącej składającego petycję, a także kopii 
przepisów niemieckich mających zastosowanie do niniejszej sprawy.

Pismem z dnia 1 grudnia 2006 r. władze niemieckie stwierdziły, że jeśli odmowa udzielenia 
składającemu petycję zezwolenia na prowadzenie terapii manualnej była rzeczywiście 
uzasadniona faktem, że nie uzyskał on kwalifikacji w jednej z instytucji szkolących 
umieszczonych na liście znajdującej się w załączniku 2 do zaleceń, to decyzja w sprawie 
odmowy jest bezzasadna. Zalecenia ramowe bowiem nie wykluczają możliwości nabycia 
szczególnych kwalifikacji w instytucji niewpisanej na listę znajdującą się w tym załączniku 2.

Wobec tego władze niemieckie poinformowały, że zwrócą się one do właściwego organu 
o ponowne rozpatrzenie sprawy składającego petycję.

Do składającego petycję wysłano pismo z zapytaniem, czy, w międzyczasie, jego sprawa 
została ponownie rozpatrzona i jaką podjęto decyzję. 

Służby Komisji poinformują Komisję Petycji o odpowiedzi udzielonej przez składającego 
petycję.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

W dniu 29 czerwca 2007 r. Komisja skierowała do Niemiec wezwanie, ponieważ nie 
wdrożyły dyrektywy 92/51/EWG w sprawie uznawania kwalifikacji wymaganych w celu 
wykonywania zawodu fizjoterapeuty wyspecjalizowanego w terapii manualnej.
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W odpowiedzi z dnia 26 października 2007 r. władze Niemieckie zaznaczyły, że składający 
petycję wciąż nie dostarczył żadnego dowodu, że rzeczywiście posiada wymagane 
kwalifikacje w zakresie terapii manualnej. Wskazały również na fakt, że Niemcy wprowadzą 
procedurę uznawania kwalifikacji fizjoterapeutów wyspecjalizowanych w terapii manualnej, 
zdobytych w innym państwie członkowskim, i przedłożyły szczegóły tej procedury.

Ponieważ jednak pewne kwestie nadal wymagają wyjaśnienia w odniesieniu do procedury 
wzajemnego uznawania kwalifikacji, Komisja ponownie skieruje pismo do władz 
niemieckich. Zwróci się ona również do składającego petycję z prośbą o przesłanie władzom 
niemieckim kopii dyplomu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. 

Komisja poinformuje Komisję Petycji o wszelkich postępach poczynionych w tej sprawie.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Na podstawie art. 226 Traktatu Komisja wystosowała w dniu 29 czerwca 2007 r. do 
niemieckich władz wezwanie do usunięcia uchybienia, ponieważ Niemcy nie wdrożyły 
dyrektywy 92/51/EWG1 w sprawie uznawania kwalifikacji wymaganych w celu 
wykonywania zawodu fizjoterapeuty wyspecjalizowanego w terapii manualnej.

Władze niemieckie udzieliły odpowiedzi w dniu 26 października 2007 r. W swojej 
odpowiedzi wskazały, iż składający petycję nie dostarczył jeszcze kopii certyfikatu 
potwierdzającego nabycie przez niego kwalifikacji w zakresie terapii manualnej. Władze 
niemieckie zaznaczyły również, że utworzą procedurę uznawania kwalifikacji fizjoterapeutów 
uzyskanych w innym państwie członkowskim oraz przedstawiły szczegóły tej procedury.

Dyrektywa 92/51/EWG została uchylona dyrektywą 2005/36/WE2 w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, która zaczęła obowiązywać dnia 20 października 2007 r. 

Procedura zaproponowana przez niemieckie władze nie jest zgodna z zasadami dyrektywy
2005/36/WE, którą państwa członkowskie powinny były wdrożyć do dnia 20 października 
2007 r. 

Dlatego Komisja postanowiła podjąć dodatkowe kroki formalne wobec Niemiec. W dniu 
27 czerwca 2008 r. Komisja wystosowała do niemieckich władz dodatkowe wezwanie do 
usunięcia uchybienia, ponieważ Niemcy nie wywiązały się ze swoich zobowiązań 
wynikających z dyrektywy 2005/36/WE. Obecnie Komisja czeka na uwagi niemieckich 
władz. Po dokonaniu analizy tych uwag lub w przypadku ich niedostarczenia w ustalonym 

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania 

kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG, Dz.U. L 209 z 24.07.1992, str. 
25.

2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22.



PE376.533v06-00 4/4 CM\756004PL.doc

PL

terminie, Komisja może w stosownym wypadku wydać uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 226 
Traktatu.

Komisja poinformuje Komisję Petycji o ewentualnym dalszym przebiegu tej sprawy.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

W dniu 27 czerwca 2008 r. Komisja wystosowała do władz niemieckich dodatkową 
uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności niemieckich przepisów dotyczących uznawania 
dyplomów fizjoterapeutów uzyskanych w innym państwie członkowskim z dyrektywą 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Władze niemieckie udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 26 sierpnia 2008 r. W piśmie tym 
władze niemieckie informują o swoim zamiarze dostosowania spornych przepisów do 
postanowień dyrektywy 2005/36/WE oraz o tym, że trwają prace nad opracowaniem 
odpowiedniego projektu. Jeżeli chodzi o składającego petycję, władze niemieckie informują, 
że dnia 2 czerwca 2008 r. sąd ubezpieczeń społecznych w Berlinie wydał wyrok, w którym 
orzekł, że w świetle przepisów niemieckich składający petycję nie ma wystarczających 
kwalifikacji do prowadzenia terapii manualnej. Władze niemieckie nie wiedzą, czy składający 
petycję złożył odwołanie, ale informują, że jeśli tak się stało, nie będzie możliwe dokonanie 
ponownej oceny kwalifikacji składającego petycję w toku postępowania sądowego.

W związku z tym Komisja skierowała do składającego petycję pismo, w którym zwraca się do 
niego o przesłanie kopii wyroku oraz o informację, czy złożył odwołanie.

Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym rozwoju sytuacji w tej sprawie.
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