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Ref.: Petiția nr. 0686/2013, adresată de Lothar Brunke, de cetățenie germană, privind 
stabilirea sa ca medic în Elveția

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean german, în vârstă de 62 de ani, și practică meseria de medic în 
Germania din 1995. În 2011 el a depus o cerere pentru înființarea unui cabinet medical în 
Elveția. Cererea sa a fost refuzată deoarece, deși este calificat pentru a practica meseria de 
medic, nu și-a finalizat formarea pentru a obține o calificare de specialist 
(Facharztausbildung). Aceasta este obligatorie în Elveția pentru a obține autorizația de a 
înființa un cabinet medical și licența de practică. Ulterior, acesta a solicitat să fie tratat în 
același mod ca medicii elvețieni de vârsta sa, ceea ce ar fi necesitat o formare suplimentară ca 
„praktischer Arzt” (medic practician). Această solicitare a fost, de asemenea, refuzată, ceea ce 
înseamnă că singura posibilitate pentru acesta de a înființa un cabinet medical în Elveția ar fi 
să urmeze o formare de specialitate completă de trei-cinci ani. Petiționarul consideră că, 
având în vedere vârsta sa și experiența medicală, această cerință este disproporționată. Acesta 
a prezentat problema în instanță, menționând în pledoaria sa dreptul la libertatea de stabilire, 
însă instanța nu a formulat nicio observație cu privire la acest aspect. Petiționarul consideră că 
decizia autorităților elvețiene este contrară jurisprudenței Curții de Justiție a UE, care prevede 
că restricțiile naționale asupra libertăților fundamentale prevăzute de tratat nu trebuie să fie 
discriminatorii, trebuie să fie justificate în interesul general, trebuie să fie adecvate pentru a 
garanta realizarea obiectivului pe care îl urmăresc și nu trebuie să depășească ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestuia. Petiționarul consideră că autoritățile elvețiene nu au ținut 
seama de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, care este pusă 
în aplicare în Elveția, și nici de Directiva 75/362/CEE privind recunoașterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor și a altor titluri de calificare oficială în medicină, inclusiv măsuri 
pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii. 
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Petiționarul consideră că a fost discriminat, întrucât i se aplică cerințe mai stricte decât 
medicilor elvețieni de vârsta sa. El solicită sprijinul Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiționarul susține că deciziile autorităților și instanțelor elvețiene de a-i refuza cererile de 
recunoaștere ca medic și/sau autorizația de înființare a unui cabinet medical în Elveția sunt 
contrare jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. În acest context, petiționarul 
solicită, de asemenea, instanțelor elvețiene să facă o trimitere către Curtea Europeană.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 251 et seq. din TFUE, Curtea de Justiție are 
(numai) competența să judece acțiunile care au un impact direct asupra Uniunii Europene. În 
conformitate cu articolul 267 din TFUE, Curtea este competentă să se pronunțe, cu titlu 
preliminar, cu privire, printre altele, la validitatea și interpretarea actelor adoptate de 
instituțiile Uniunii Europene. În cazul în care o astfel de întrebare este depusă la orice instanță 
sau tribunal dintr-un stat membru (al UE), respectiva instanță sau tribunal poate solicita Curții 
să se pronunțe cu titlu preliminar.

Întrucât Elveția nu este stat membru al UE, tribunalele elvețiene nu au dreptul să facă trimiteri 
către Curtea Europeană. În schimb, rezultă din articolul 11 alineatul (3) din Acordul privind 
libera circulație a persoanelor1, astfel cum a fost modificat de Decizia nr. 2/2011 a 
Comitetului mixt UE-Elveția din 30 septembrie 20112 de înlocuire a anexei III 
(Recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale), că persoanele vizate de acord au 
oportunitatea de a face recurs la organul juridic competent la nivel național, printre altele, în 
ceea ce privește deciziile privind căile de atac. În plus, în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2) din Acordul privind libera circulație a persoanelor și în măsura în care aplicarea 
acordului se bazează pe concepte de drept al UE, se ține seama și de jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene anterioară datei semnării acestuia. Jurisprudența 
ulterioară datei respective va fi adusă la cunoștința Elveției (în cadrul Comitetului mixt 
instituit prin Acordul privind libera circulație a persoanelor).

Controlul jurisdicțional referitor la aplicarea Acordului privind libera circulație a persoanelor 
în Elveția ține astfel de competența tribunalelor elvețiene și, în ultimă instanță, de Curtea 
Federală a Elveției (Bundesgericht). În cazul de față, petiționarul reclamă o hotărâre a acestei 
Curți din 1 februarie 2013 (în cauza 2C-668/2012) de respingere a cererii sale în ultimă 
instanță. 

Contrar opiniei petiționarului, se pare că această hotărâre a Curții Supreme din Elveția nu 
contravine acordului bilateral. În special, nu există nicio dovadă de discriminare pe motiv de 
naționalitate.

                                               
1 JO L 114, 30.4.2002, p. 6.
2 JO L 277, 22.10.2011, p. 20.
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În conformitate cu punctul 5.1.4 din anexa V la Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale1, astfel cum este menționat în anexa III (revizuită) la Acordul privind 
libera circulație a persoanelor, Elveția are dreptul să solicite (începând cu data de referință 
1 iunie 2002) o diplomă de medic generalist. În cazul de față, autoritățile elvețiene ar putea 
astfel să ceară unui solicitant din UE aceleași nivel de calificare cerut resortisanților elvețieni. 
Cu toate acestea, se pare că petiționarul nu deține (în Germania) calificări echivalente 
(precum „Facharzt für Allgemeinmedizin”).

Petiționarul reclamă că autoritățile elvețiene nu au ținut cont de experiența sa profesională în 
practică pe care a dobândit-o în Germania și nici de vârsta sa (62 de ani). În schimb, ele i-au 
impus finalizarea unei formări suplimentare care se desfășoară pe mai mulți ani pentru a 
obține un titlu de calificare elvețian, „Weiterbildungstitel”. În acest context, el a solicitat și 
drepturile dobândite. 

Articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE (astfel cum se reflectă în anexa III la 
Acordul privind libera circulație a persoanelor) prevede într-adevăr (în anumite dispoziții
suplimentare) drepturi dobândite specifice medicilor generaliști fără titlul de calificare 
prevăzut în anexa V punctul 5.1.4. În conformitate cu Articolul 30 alineatul (2) din directivă, 
exercitarea dreptului de a desfășura activitățile de medic generalist în cadrul regimului său 
național de securitate este totuși condiționată de deținerea unui certificat care atestă dreptul 
titularului de exercitare a acestor activități. Potrivit Curții elvețiene, petiționarul nu a prezentat 
dovada deținerii unui astfel de certificat.

În plus, petiționarul a solicitat aplicarea unor acorduri tradiționale care erau în vigoare în 
trecut pentru doctorii în medicină elvețieni care dețineau numai diplome care atestau formarea 
medicală de bază. Cu toate acestea, astfel de acorduri au expirat de mult. Întrucât acestea nu 
se mai aplică resortisanților elvețieni, prin urmare, nici acuzația de presupusă discriminare nu 
pare relevantă. 

În final, ar trebui observat că aspectul legat de înființarea unui cabinet medical în sine nu se 
încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2005/36/CE și, astfel, nici al anexei III la 
acordul bilateral cu Elveția.

Concluzie

În aceste condiții și pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu este în măsură să ajute 
petiționarul să obțină recunoașterea ca specialist medical și nici autorizația de înființare a unui 
cabinet medical în Elveția.

                                               
1 JO L 255, 30.9.2005, p. 22.


