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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0930/2005, adresată de Marc Stahl, de naţionalitate germană, privind 
recunoaşterea în Germania a diplomelor de fizioterapie obţinute în Ţările de Jos

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care practică profesia de fizioterapeut în Germania, şi a cărui pregătire 
profesională desfăşurată în Ţările de Jos include terapia manuală, arată că a prezentat 
autorităţilor germane o cerere de autorizare în vederea practicării acestei tehnici contra unui 
tarif adecvat. Cu toate acestea, nici calificările sale şi nici institutul de învăţământ la care a
studiat această terapie nu sunt recunoscute de către autorităţile germane competente (VdAK şi 
IKK). Petiţionarul afirmă că este dezavantajat în raport cu colegii săi olandezi care profesează 
în Germania şi care obţin onorarii mai mari având aceeaşi diplomă. Pe lângă aceasta, 
autorităţile competente au decis că petiţionarul îşi poate practica profesia numai în localitatea 
în care acesta s-a stabilit şi nu pe întreg teritoriul german, ceea ce limitează deci zona în care 
petiţionarul îşi poate trata pacienţii la domiciliu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 iulie 2006

Informaţiile comunicate de petiţionar nu sunt suficiente pentru a permite Comisiei să ia 
poziţie asupra cazului său. Comisia îi va scrie aşadar petiţionarului pentru a-i solicita 
informaţii suplimentare şi va ţine la curent Comisia pentru petiţii în legătură cu rezultatul 
demersurilor sale.
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4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 12 decembrie 2006

Petiţionarul a obţinut recunoaşterea în Germania a diplomei sale de fizioterapeut obţinută în 
Ţările de Jos. Cu toate acestea, în Germania, practicarea specializării în cauză este 
subordonată realizării unei pregătiri ulterioare dobândirii diplomei de fizioterapeut.
Autorităţile germane au refuzat să îi acorde petiţionarului autorizaţia solicitată pe motiv că 
instituţia care i-a emis diploma în Ţările de Jos nu figurează pe lista instituţiilor recunoscute 
de autorităţile germane pentru a oferi formare complementară.
Serviciile Comisiei au înregistrat reclamaţia petiţionarului. Întrucât petiţionarul a autorizat 
divulgarea identităţii sale, serviciile Comisiei au adresat, la 4 octombrie 2006, o scrisoare 
autorităţilor germane pentru a le solicita explicaţii, precum şi o copie a regulamentului 
german aplicabil cazului de faţă.

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu răspunsul primit din 
partea autorităţilor germane după primirea şi analizarea acestuia.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 februarie 2008

La 4 octombrie 2006, serviciile Comisiei au adresat o scrisoare autorităţilor germane pentru a 
le solicita explicaţii în legătură cu cazul petiţionarului şi o copie a regulamentului german 
aplicabil în cazul respectiv.

Prin scrisoarea din 1 decembrie 2006, autorităţile germane au subliniat că, dacă refuzul de 
autorizare a petiţionarului de a practica terapia manuală este într-adevăr motivat prin faptul că 
acesta nu a obţinut calificarea la una dintre instituţiile de pregătire care figurează în anexa 2 la 
recomandări, decizia de refuz este nefondată, întrucât recomandările-cadru nu exclud 
posibilitatea ca respectiva calificare să fie primită de la o instituţie care nu figurează în anexa 
2.

În consecinţă, autorităţile germane au indicat că vor invita organul competent să procedeze la 
o reexaminare a dosarului petiţionarului.

Petiţionarului i-a fost trimisă o scrisoare pentru a-l întreba dacă, între timp, dosarul său a fost 
reexaminat şi care a fost decizia luată.

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu răspunsul dat de 
petiţionar.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 7 martie 2008

La 29 iunie 2007, serviciile Comisiei au adresat o scrisoare oficială de atenţionare autorităţilor 
germane, deoarece acestea nu au pus în aplicare Directiva 92/51/CEE în legătură cu 
recunoaşterea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut specializat în terapia 
manuală.

În răspunsul lor din 26 octombrie 2007, autorităţile germane au arătat că petiţionarul nu a 
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furnizat încă nicio dovadă că posedă într-adevăr calificările necesare pentru a practica 
terapia manuală. Acestea au arătat, de asemenea, că Germania va introduce o procedură de 
recunoaştere a calificărilor pe care fizioterapeuţii specializaţi în terapie manuală le-au 
obţinut în alte state membre şi au oferit detalii privind această procedură.

Cu toate acestea, pentru că există încă probleme de clarificat în privinţa procedurii de 
recunoaştere mutuală, Comisia va trimite din nou o scrisoare autorităţilor germane. De 
asemenea, aceasta va cere petiţionarului să transmită autorităţilor germane o copie a 
atestatului de pregătire.

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu orice progres 
înregistrat în acest dosar.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

La 29 iunie 2007, serviciile Comisiei au adresat Germaniei, în temeiul articolului 226 din 
tratat, o scrisoare oficială de atenţionare deoarece aceasta nu a pus în aplicare Directiva 
92/51/CEE1 în legătură cu recunoaşterea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut 
specializat în terapia manuală.

Germania a răspuns la data de 26 octombrie 2007, menţionând că petiţionarul nu a furnizat 
încă o copie a vreunui document care să ateste calificarea acestuia în terapia manuală.
Germania a menţionat, de asemenea, că va introduce o procedură pentru recunoaşterea 
calificărilor fizioterapeuţilor specializaţi în terapie manuală obţinute în alte state membre şi 
a furnizat detalii referitoare la această procedură.

Directiva 92/51/CEE a fost abrogată de Directiva 2005/36/CE2 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, care a intrat în vigoare începând cu 20 octombrie 2007.

Procedura propusă de către autorităţile germane nu este în conformitate cu normele 
Directivei 2005/36/CE, care trebuia pusă în aplicare în statele membre până la 20 
octombrie 2007.

În consecinţă, Comisia a hotărât să ia măsuri oficiale împotriva Germaniei. La 27 iunie 
2008, Comisia a trimis Germaniei o scrisoare oficială de atenţionare suplimentară, întrucât 
Germania nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul Directivei 2005/36/CE. În 
prezent, Comisia aşteaptă observaţiile autorităţilor germane. După examinarea acestora sau 
în cazul în care nu va fi trimisă nicio observaţie până la termenul limită prevăzut, dacă va fi 
cazul, Comisia va emite un aviz motivat, astfel cum se prevede la articolul 226 din tratat.

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu orice progres 

                                               
1 Directiva 92/51/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind cel de-al doilea sistem general de recunoaştere a 

formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE, JO L 209, 24.7.1992, p. 25.

2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
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înregistrat în acest dosar.

8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

La 27 iunie 2008, Comisia a trimis Germaniei un aviz motivat suplimentar legat de 
neconformitatea legislaţiei naţionale referitoare la recunoaşterea diplomelor de fizioterapeut 
obţinute în alte state membre cu dispoziţiile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale. 

În răspunsul lor din 26 august 2008, autorităţile germane au anunţat că vor proceda la punerea 
în conformitate a legislaţiei incriminate cu normele prevăzute de Directiva 2005/36/CE şi că 
lucrează la elaborarea unui proiect. În ceea ce priveşte petiţionarul, autorităţile germane au 
subliniat că tribunalul de contencios social din Berlin a decis prin hotărârea din 2 iunie 2008 
că, din perspectiva legislaţiei germane, petiţionarul nu posedă calificarea necesară pentru a 
practica terapia manuală. Autorităţile germane au menţionat că nu cunosc dacă petiţionarul a 
introdus un recurs, subliniind însă că, într-un astfel de caz, nu se poate proceda la o nouă 
evaluare a calificărilor petiţionarului în cursul procedurii judiciare.

În consecinţă, Comisia a adresat petiţionarului o scrisoare pentru a solicita o copie a acestei 
hotărâri judecătoreşti şi pentru a afla dacă petiţionarul a introdus o procedură de apel.

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu evoluţia acestui dosar.
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