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Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om 
erkännande i Tyskland av examina i fysioterapi erhållna i Nederländerna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren arbetar som fysioterapeut i Tyskland och har genomgått en utbildning i 
Nederländerna vilken inkluderade manuell terapi. Han uppger att han har ansökt om tillstånd 
att använda denna metod i Tyskland mot en lämplig avgift. Vare sig hans behörighet eller det 
institut där han lärt sig denna metod erkändes dock av de behöriga tyska organisationerna 
(VdAK och IKK). Framställaren hävdar att han behandlas mindre gynnsamt än sina 
nederländska kolleger som arbetar i Tyskland och kan skaffa sig högre inkomster med samma 
behörighet. Vidare har myndigheterna fastställt att framställaren har rätt att utöva sitt yrke 
endast på den ort där han har etablerat sig och inte i hela Tyskland, vilket innebär att det 
område inom vilket han kan göra hembesök begränsas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 februari 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 3 juli 2006.

De uppgifter som framställaren har lämnat är inte tillräckliga för att kommissionen ska kunna 
uttala sig om hans ärende. Därför kommer kommissionen att sända en skrivelse till 
framställaren med begäran om mer information. Kommissionen kommer att hålla utskottet för 
framställningar informerat om den fortsatta utvecklingen.
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4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 12 december 2006.

Framställaren har fått sin examen i fysioterapi från Nederländerna erkänd i Tyskland. För att 
få utöva denna specialisering i Tyskland krävs dock fortbildning efter avlagd examen i 
fysioterapi. De tyska myndigheterna har inte beviljat framställaren det sökta tillståndet, med 
motiveringen att det institut i Nederländerna som utfärdat hans examen inte finns med i en 
viss förteckning över institutioner för vidareutbildning som de tyska myndigheterna har 
godkänt.

Kommissionen har registrerat framställarens klagomål. Sedan framställaren gett 
kommissionen tillstånd att avslöja hans identitet översändes den 4 oktober 2006 en skrivelse 
till de tyska myndigheterna med begäran om förklaringar och en kopia av de tyska 
bestämmelser som är tillämpliga i detta fall.

Kommissionen kommer att informera utskottet för framställningar om svaret från de tyska 
myndigheterna när detta har mottagits och granskats.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 28 februari 2007.

Den 4 oktober 2006 sände kommissionen en skrivelse till de tyska myndigheterna med 
begäran om förklaringar om framställarens ärende och en kopia av de tillämpliga tyska 
bestämmelserna.

Den 1 december 2006 skrev de tyska myndigheterna att avslaget är obefogat om skälet till att 
framställaren inte hade fått tillstånd att praktisera manuell terapi faktiskt var att han inte fått 
sin behörighet vid en utbildningsanstalt som finns förtecknad i bilaga 2 till 
rekommendationerna, eftersom ramrekommendationerna inte utesluter att behörigheten i fråga 
utfärdas av en utbildningsanstalt som inte finns med i förteckningen i bilaga 2.

De tyska myndigheterna uppgav därför att de skulle uppmana det ansvariga organet att 
granska framställarens ärende igen.

En skrivelse har skickats till framställaren med förfrågan om huruvida hans ärende sedan dess 
har tagits upp igen och vilket beslut som i så fall har fattats.

Kommissionen kommer att informera utskottet för framställningar om framställarens svar.

6. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 mars 2008.

Den 29 juni 2007 sände kommissionen en formell underrättelse till Tyskland eftersom landet 
inte hade genomfört direktiv 92/51/EEG när det gällde erkännande av behörighet för att utöva 
yrket fysioterapeut med särskild inriktning på manuell terapi.

I sitt svar den 26 oktober 2007 uppgav de tyska myndigheterna att framställaren ännu inte 
hade företett några bevis för att han faktiskt har den behörighet som krävs i manuell terapi. 
De uppgav också att Tyskland kommer att införa ett förfarande för erkännande av 
behörighet för fysioterapeuter med särskild inriktning på manuell terapi från andra 
medlemsstater och lämnade närmare uppgifter om detta förfarande.
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Eftersom det fortfarande finns aspekter som behöver klargöras i fråga om detta förfarande 
för ömsesidigt erkännande kommer dock kommissionen att sända en ny skrivelse till de 
tyska myndigheterna. Den kommer också att be framställaren att översända en kopia av sitt 
behörighetsbevis till de tyska myndigheterna.

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om en eventuell 
utveckling i ärendet.

7. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 26 september 2008.

Den 29 juni 2007 skickade kommissionen, på grundval av artikel 226 i fördraget, en 
formell underrättelse till Tyskland eftersom landet inte hade genomfört 
direktiv 92/51/EEG1 om erkännande av behörighet för att utöva yrket fysioterapeut med 
särskild inriktning på manuell terapi.

Tyskland svarade den 26 oktober 2007. I svaret uppgav Tyskland att framställaren ännu 
inte hade företett någon kopia på bevis för att han har den behörighet som krävs i manuell 
terapi. Tyskland uppgav även att man kommer att införa ett förfarande för erkännande av 
behörighet för fysioterapeuter med särskild inriktning på manuell terapi från andra 
medlemsstater och lämnade närmare uppgifter om detta förfarande.

Direktiv 92/51/EEG har upphävts av direktiv 2005/36/EG2 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, med verkan från den 20 oktober 2007.

Förfarandet som föreslås av de tyska myndigheterna är inte i överensstämmelse med 
reglerna i direktiv 2005/36/EG, som skulle genomföras av medlemsstaterna senast 
den 20 oktober 2007.

Därför beslutade kommissionen att vidta ytterligare formella åtgärder mot Tyskland. 
Den 27 juni 2008 skickade kommissionen en kompletterande formell underrättelse till 
Tyskland, eftersom Tyskland inte har uppfyllt sina åtaganden enligt direktiv 2005/36/EG. 
För ögonblicket inväntar kommissionen de tyska myndigheternas synpunkter. Efter att ha 
studerat dessa synpunkter, eller om inga synpunkter har inkommit inom den föreskrivna 
tiden, kan kommissionen, om så är lämpligt, utfärda ett motiverat yttrande enligt 
artikel 226 i fördraget.

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om en eventuell 
utveckling i ärendet.

8. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 25 november 2008.

                                               
1 Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av 
behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG, 
EGT L 209, 24.7.1992, s. 25.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7.9.2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, 
EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
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Den 27 juni 2008 skickade kommissionen ett kompletterande motiverat yttrande till Tyskland 
eftersom landet inte följt direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskunskaper i sin 
lagstiftning om erkännande av examina i fysioterapi som erhållits i andra medlemsstater.

De tyska myndigheterna svarade skriftligen den 26 augusti 2008. De uppgav i brevet att de 
tänker ändra den ifrågasatta lagstiftningen så att den följer bestämmelserna i 
direktiv 2005/36/EG och att de är i färd med att utarbeta ett projekt. Angående framställaren 
hävdar de att domstolen för socialrättsliga tvister i Berlin den 2 juni 2008 avkunnade en dom i 
vilken man konstaterade att framställaren enligt de tyska bestämmelserna saknar tillräckliga 
yrkeskvalifikationer för att få utöva manuell terapi. De tyska myndigheterna säger sig inte 
veta om framställaren har överklagat domen, men påpekar att ingen ny utvärdering av 
framställarens kvalifikationer kan göras medan den rättsliga processen pågår.

Kommissionen har skickat ett brev till framställaren där han ombeds skicka en kopia på 
domen och uppge om han har överklagat eller inte.

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat vid en eventuell 
utveckling i ärendet.
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