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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0706/2008 af Vladimir Plachetka, tysk statsborger, om de tyske 
myndigheders manglende anerkendelse af hans tjekkiske lægeuddannelse

1. Sammendrag

Andrageren, der arbejder som videnskabelig medarbejder i medicinalvirksomheden Pfizer, 
blev i sin tid uddannet til læge i det daværende Tjekkoslovakiet, hvor han også arbejdede som 
læge i 15 år og afsluttede 3 speciallægeuddannelser, inden han flyttede til Tyskland. 
Andrageren ansøgte for to år siden de ansvarlige tyske myndigheder om anerkendelse af hans 
lægeuddannelse, hvilket imidlertid hidtil er blevet ham nægtet, bl.a. under henvisning til 
forskelle i studielængden. Andrageren påpeger, at de tyske myndigheders holdning er i 
modstrid med EF-traktatens principper om arbejdstagernes fri bevægelighed og etableringsret 
og Domstolens afgørelser i en række søgsmål, bl.a. i sag 31/00 (Conseil National de l'Ordre 
des Architectes mod Nicholas Dreessen). Han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at 
gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008.

"Andrageren, der arbejder som videnskabelig medarbejder i medicinalvirksomheden Pfizer, 
blev i sin tid uddannet til læge i det daværende Tjekkoslovakiet, hvor han også arbejdede som 
læge i 15 år og afsluttede 3 speciallægeuddannelser, inden han flyttede til Tyskland. 
Andrageren ansøgte for to år siden de kompetente tyske myndigheder om anerkendelse af sin 
lægeuddannelse, hvilket imidlertid hidtil er blevet ham nægtet, bl.a. under henvisning til 
forskelle i studielængden. Andrageren påpeger, at de tyske myndigheders holdning er i 
modstrid med EF-traktatens principper om arbejdstagernes fri bevægelighed og etableringsret 
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og Domstolens afgørelser i en række søgsmål, bl.a. i sag 31/00 (Conseil National de l'Ordre 
des Architectes mod Nicholas Dreessen).

Efter EU's udvidelse kan læger fra en ny medlemsstat, som har afsluttet eller påbegyndt deres 
lægeuddannelse, inden deres hjemland tiltrådte EU, ikke opnå automatisk anerkendelse, idet 
deres uddannelse endnu ikke anses for at være i overensstemmelse med de uddannelseskrav, 
der fastsættes i artikel 21 i direktiv 2005/36/EF1. 

Læger, som i en nærmere fastsat periode har udøvet deres virksomhed rent faktisk og lovligt i 
deres oprindelsesmedlemsstat eller i en anden EU-medlemsstat, kan imidlertid få anerkendt 
deres lægeuddannelse på grundlag af såkaldte "erhvervede rettigheder".

Hvad angår anerkendelse af et speciallægebevis udstedt af den kompetente myndighed i det 
tidligere Tjekkoslovakiet, fastsættes de særlige erhvervede rettigheder for migranter, der er i 
besiddelse af denne form for eksamensbeviser, i artikel 23, stk. 3, i direktiv 2005/36/EF. I 
henhold til denne artikel skal den kompetente myndighed i Slovakiet eller i Den Tjekkiske 
Republik udstede et certifikat, hvoraf det fremgår, at den pågældende person i løbet af de fem 
år, der går forud for certifikatets udstedelse, rent faktisk og lovligt har udøvet den pågældende 
form for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år.

Det fremgår af artikel 23, stk. 3, i direktiv 2005/36/EF, at lægeuddannelser, som er påbegyndt 
inden den 1. januar 1993, kun kan opnå automatisk anerkendelse, hvis kravene vedrørende 
erhvervede rettigheder er opfyldt, hvilket betyder, at automatisk anerkendelse ikke kan opnås 
på baggrund af et certifikat udstedt af de tjekkiske eller slovakiske myndigheder, hvori det 
anføres, at lægeuddannelsen er i overensstemmelse med de mindstekrav til uddannelsen, der 
fastsættes i direktiv 2005/36/EF.

Eftersom andrageren har arbejdet i medicinalindustrien i de seneste 12 år, kan han ikke 
påberåbe sig de erhvervede rettigheder, der nævnes i det ovenstående.

Direktiv 2005/36/EF trådte i kraft den 20. oktober 2007, og direktivets artikel 10, litra b, 
omhandler situationer, som den andrageren befinder sig i, idet det er det generelle princip om 
ikke-automatisk anerkendelse, der finder anvendelse, hvilket er mere gunstigt end 
anerkendelse i henhold til EF-traktaten. Det betyder, at de kompetente myndigheder i 
Tyskland skal sammenholde andragerens uddannelse med de gældende tyske 
uddannelseskrav. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan kun pålægge 
kompensatoriske foranstaltninger, hvis der er tale om væsentlige forskelle.

De tyske myndigheder skal endvidere overholde tidsfristen på tre måneder, så snart 
andrageren har fremsendt alle de nødvendige dokumenter.

Hvad angår de tyske myndigheders krav om en lægeattest, har de ret til at fremsætte dette 
krav, såfremt kravet også omfatter tyske statsborgere, der ønsker at udøve virksomhed som 
læge. Værtsmedlemsstaten skal som bevis herfor i princippet anerkende fremlæggelse af det 
nødvendige dokument i oprindelsesmedlemsstaten. Da andrageren allerede har boet i 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
EUT L 255 af 30. september 2005, s. 22.
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Tyskland i 12 år, kan de tyske myndigheder imidlertid kræve, at han fremsender det 
dokument, der kræves i Tyskland i denne forbindelse.

Hvis andrageren beslutter at rejse hjem til Den Tjekkiske Republik, har han ikke brug for at få 
anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer, eftersom han er i besiddelse af en tjekkisk 
lægeuddannelse.

Den 17. november 2008 sendte Kommissionens tjenestegrene et brev, hvori de tyske 
myndigheder blev anmodet om at fremsende yderligere oplysninger med henblik på en 
nærmere undersøgelse af sagen.

Konklusion

Kommissionen afventer yderligere oplysninger fra de tyske myndigheder, inden den kan 
drage sine konklusioner."

4. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

“De tyske myndigheder meddeler i deres skrivelse af 19. december 2008, at de har foretaget 
en sammenligning mellem andragerens uddannelse og de tyske uddannelseskrav, hvilket 
resulterede i en negativ afgørelse, som er blevet fremsendt til andrageren.  

Der skal tages hensyn til, at andrageren har opnået bevis for sin lægeuddannelse i 
Tjekkoslovakiet i 1971, hvor uddannelsen ikke var i overensstemmelse med mindstekravene 
til uddannelsen som defineret i artikel 24 i direktiv 2005/36 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og at hans erhvervserfaring ligger 25 år tilbage, og at han fik 
den inden for særlige rammer i en lufthavn, hvilket derfor ikke kunne betragtes som værende 
relevant. Da de tyske myndigheder har sammenlignet hans uddannelse med de tyske 
uddannelseskrav til en grundlæggende lægeuddannelse, har de respekteret EU-lovgivningen. 

Da Kommissionen gav andrageren meddelelse om, at den agtede at afslutte behandlingen af 
klagen, forelagde andrageren nye oplysninger om hans supplerende erhvervspraksis på 
forskellige hospitalsafdelinger. Af de forelagte oplysninger fremgik det, at det snarere drejede 
sig om erhvervspraksis som et led i uddannelsen i intern (almen) medicin inden for 
almenpraktiserende lægepraksis. 

Eftersom de oplysninger, som Kommissionen har modtaget, ikke ændrede resultatet af dens 
juridiske undersøgelse, vedtog Kommissionen den 14. maj 2009 at afslutte behandlingen af 
klagen. 

Konklusion

De tyske myndigheder har af ovennævnte grunde ikke krænket EU-lovgivningen.” 


