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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0686/2013 af Lothar Brunke, tysk statsborger, om etablering af egen 
lægepraksis i Schweiz

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger, 62 år gammel, og har praktiseret som læge i Tyskland siden 
1995. I 2011 ansøgte han om at etablere en lægepraksis i Schweiz. Hans ansøgning blev 
afvist, på trods af at han er kvalificeret til at praktisere som læge, fordi han ikke har 
gennemført uddannelsen for at blive kvalificeret som specialist (Facharztausbildung). Dette er 
obligatorisk i Schweiz for at få bevilliget ret til at etablere en lægepraksis og autorisation til at 
praktisere. Han anmodede om samme behandling, som schweiziske læger på hans alder, 
hvilket ville have krævet yderligere uddannelse som "praktischer Arzt" ("praktiserende 
læge"). Dette blev ham også nægtet, hvilket betød, at den eneste måde, hvorpå han kunne 
etablere en lægepraksis i Schweiz var at gennemføre en hel specialistuddannelse på mellem 
tre og fem år. Andrageren vurderer, at i betragtning af hans alder og erfaring som læge er 
dette krav ude af proportioner. Han bragte sagen for en domstol, idet han henviste til sin 
etableringsfrihed, men domstolen kommenterede ikke dette punkt. Han mener, at de 
schweiziske myndigheders beslutning strider mod EU-Domstolens retspraksis, som 
fastlægger, at nationale restriktioner af de grundlæggende frihedsrettigheder i henhold til 
traktaten skal anvendes uden forskelsbehandling, være begrundet i tvingende 
samfundsmæssige hensyn samt være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det mål, de 
forfølger, og ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet. Andrageren har det 
synspunkt, at de schweiziske myndigheder ikke har taget hensyn til direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som er gennemført i Schweiz, samt direktiv 
75/362/EØF om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre 
kvalifikationsbeviser for læger, omfattende foranstaltninger, som skal lette den faktiske 
udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser. Andrageren føler sig 
diskrimineret, fordi der stilles strengere krav til ham, end til schweiziske læger på hans alder. 
Han beder Europa-Parlamentet om hjælp. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Andrageren hævder, at de schweiziske myndigheders og de schweiziske domstoles afslag på 
hans ansøgning om anerkendelse af hans kvalifikationer som praktiserende læge og/eller 
godkendelse til at etablere en lægepraksis i Schweiz strider mod EU-Domstolens retspraksis.  
Andrageren havde i denne sammenhæng også anmodet de schweiziske domstole om at 
henvise til EU-Domstolen.

EU-Domstolen har imidlertid i henhold til artikel 251 ff. i TEUF (kun) kompetence til at 
træffe afgørelse i sager, der har direkte indvirkninger på Den Europæiske Union. Ifølge 
TEUFs artikel 267 har Domstolen kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål 
vedrørende bl.a. gyldigheden og fortolkningen af retsakter udstedt af Unionens institutioner. 
Såfremt et sådant spørgsmål rejses ved en ret i en af EU's medlemsstater, kan denne ret 
anmode Domstolen om at afgøre spørgsmålet.

Eftersom Schweiz ikke er en EU-medlemsstat, er de schweiziske domstole ikke forpligtede til 
at henvise til EU-Domstolen. Det følger derimod af artikel 11, stk. 3, i aftalen om fri 
bevægelighed for personer1, senest ændret ved afgørelse nr. 2/2011 fra Det Blandede Udvalg 
EU-Schweiz af 30. september 20112 om erstatning af bilag III (Gensidig anerkendelse af 
faglige kvalifikationer), at personer omfattet af denne aftale skal have mulighed for at indgive 
appel til den kompetente nationale retsinstans, bl.a. med hensyn til appelafgørelser. I henhold 
til artikel 16, stk. 2, i aftalen om fri bevægelighed for personer og såfremt anvendelsen af 
denne aftale omfatter EU-retlige begreber, skal der endvidere tages hensyn til Den 
Europæiske Unions Domstols relevante retspraksis forud for datoen for aftalens 
undertegnelse. Retspraksis efter den dato skal meddeles Schweiz (i det blandede udvalg 
fastsat i aftalen om fri bevægelighed for personer). 

Den juridiske revision med hensyn til anvendelsen af aftalen om fri bevægelighed for 
personer i Schweiz er således underlagt de schweiziske domstoles kompetence og i sidste 
instans den schweiziske forbundsdomstol (Bundesgericht). I nærværende sag anfægter 
andrageren en dom fra denne domstol, som blev afsagt den 1. februar 2013 (i sag 2C-
668/2012), og som afviser hans krav i sidste instans. 

I modsætning til hvad andrageren mener, synes denne afgørelse fra den schweiziske 
forbundsdomstol ikke at være i strid med den bilaterale aftale. Der synes navnlig ikke at 
foreligge belæg for at fastslå, at der er tale om forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

Ifølge punkt 5.1.4. i bilag V til direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer3, som henvist til i det (reviderede) bilag III til aftalen om fri bevægelighed for 
personer, kan Schweiz kræve (fra og med referencedatoen den 1. juni 2002) et bevis for 
uddannelse som praktiserende læge. I nærværende sag kunne de schweiziske myndigheder 
således kræve det samme kvalifikationsniveau for en EU-ansøger som for en schweizisk 

                                               
1

EFT L 114 af 30.4.2002, s. 6.
2 EUT L 277 af 22.10.2011, s. 20.
3

EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
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statsborger. Andrageren synes imidlertid ikke (i Tyskland) at have tilsvarende kvalifikationer 
(såsom ”Facharzt für Allgemeinmedizin”).

Andrageren anfægter, at de schweiziske myndigheder ikke tog højde for den praktiske 
erfaring, som han havde erhvervet sig i Tyskland, og ej heller hans alder (62 år). I stedet for
krævede de, at han skulle gennemføre flere års yderligere uddannelse for at opnå en 
schweizisk ”videreuddannelsestitel”. I denne sammenhæng nedlagde han ligeledes påstand 
om erhvervede rettigheder. 

Artikel 30, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF (som afspejlet i bilag III til aftalen om fri 
bevægelighed for personer) fastsætter ganske rigtigt (under visse yderligere betingelser) 
nærmere regler for erhvervede rettigheder, som finder anvendelse på praktiserende læger, der 
ikke er i besiddelse af det i bilag V, punkt 5.1.4, anførte uddannelsesbevis. I henhold til artikel 
30, stk. 2, i direktivet, er udøvelsen af denne ret til at udøve virksomhed som alment 
praktiserende læge inden for de nationale socialsikringsordninger imidlertid underlagt kravet 
om besiddelse af et certifikat, som giver adgang til at udøve denne form for virksomhed.  
Ifølge den schweiziske domstol kunne andrageren ikke forelægge bevis for, at han var i 
besiddelse af et sådant certifikat.

Andrageren krævede endvidere anvendelse af overgangsordninger, som tidligere fandt 
anvendelse på schweiziske læger, der kun var i besiddelse af diplomer, der attesterede et 
uddannelsesniveau svarende til en medicinsk grunduddannelse. Sådanne ordninger er 
imidlertid for længst udløbet. Eftersom de ikke længere finder anvendelse på schweiziske 
statsborgere, synes en påstand om at der foreligger forskelsbehandling heller ikke at være 
relevant. 

Endelig skal det bemærkes, at spørgsmålet om etablering af en lægepraksis som sådan ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2005/36/EF og således heller ikke af bilag III til 
den bilaterale aftale med Schweiz.

Konklusion

På baggrund af omstændighederne og de foreliggende oplysninger har Kommissionen ikke 
mulighed for at hjælpe andrageren med at opnå anerkendelse som specialist eller med at få 
autorisation til at etablere en lægepraksis i Schweiz.”


