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Aihe: Vetoomus nro 706/2008, Vladimir Plachetka, Saksan kansalainen, Saksan 
viranomaisten kieltäytymisestä tunnustaa hänen Tšekissä saamaansa 
lääketieteellistä koulutusta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä työskentelee lääkeyhtiö Pfizerin tutkimusryhmässä ja on kouluttautunut 
lääkäriksi entisessä Tšekkoslovakiassa, missä hän myös työskenteli lääkärinä 15 vuotta ja 
suoritti kolme erikoistumistutkintoa ennen muuttamistaan Saksaan. Kaksi vuotta sitten 
vetoomuksen esittäjä pyysi Saksan toimivaltaisia viranomaisia tunnustamaan hänen 
lääketieteelliset tutkintonsa. Toistaiseksi viranomaiset ovat kieltäytyneet siitä osittain 
opiskeluvaatimusten eri laajuuksien takia. Vetoomuksen esittäjän mukaan Saksan 
viranomaisten asenne on ristiriidassa EU:n työntekijöiden vapaan liikkuvuuden sekä 
sijoittautumisvapauden periaatteiden kanssa sekä tuomioistuimen useiden päätösten kanssa, 
esimerkiksi asiassa 31/00 (Conseil National de l’Ordre des Architectes vastaan Nicholas 
Dreessen). Tästä syystä hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. joulukuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä työskentelee lääkeyhtiö Pfizerin tutkimusryhmässä ja on kouluttautunut 
lääkäriksi entisessä Tšekkoslovakiassa, missä hän myös työskenteli lääkärinä 15 vuotta ja 
suoritti kolme erikoistumistutkintoa ennen muuttamistaan Saksaan. Kaksi vuotta sitten 
vetoomuksen esittäjä pyysi Saksan toimivaltaisia viranomaisia tunnustamaan hänen 
lääketieteelliset tutkintonsa. Toistaiseksi viranomaiset ovat kieltäytyneet siitä osittain 
opiskeluvaatimusten eri laajuuksien takia. Vetoomuksen esittäjän mukaan Saksan 
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viranomaisten asenne on ristiriidassa EU:n työntekijöiden vapaan liikkuvuuden sekä 
sijoittautumisvapauden periaatteiden kanssa sekä tuomioistuimen useiden päätösten kanssa, 
esimerkiksi asiassa 31/00 (Conseil National de l’Ordre des Architectes vastaan Nicholas 
Dreessen).

EU:n laajentumisen seurauksena uusista jäsenvaltioista kotoisin oleviin lääkäreihin, jotka ovat 
suorittaneet tai aloittaneet lääketieteelliset opintonsa ennen asianomaisen jäsenvaltion 
liittymistä unioniin, ei sovelleta automaattista tunnustamista, sillä heidän koulutuksensa ei 
katsota vastaavan direktiivin 2005/36/EY1 21 artiklassa määritettyjä vaatimuksia.

Kuitenkin jos lääkäri on harjoittanut asianomaista toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti 
tietyn ajan kotijäsenvaltiossaan tai missä tahansa muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, 
hänen pätevyytensä voidaan tunnustaa automaattisesti niin sanottujen saavutettujen 
oikeuksien nojalla.

Entisen Tšekkoslovakian toimivaltaisen viranomaisen myöntämien lääketieteellisten 
tutkintojen tunnustamisen osalta direktiivin 2005/36/EY 23 artiklan 3 kohdassa määritellään 
tällaisen tutkinnon omaavien maahanmuuttajien erityiset saavutetut oikeudet. Mainitun 
artiklan mukaan Slovakian tai Tšekin tasavallan toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
todistus, joka osoittaa kyseisen kansalaisen harjoittaneen tosiasiallisesti ja luvallisesti 
asianomaista toimintaa vähintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan todistuksen antamista 
edeltäneiden viiden vuoden aikana.

Direktiivin 2005/36/EY 23 artiklan 3 kohdasta seuraa, että jos asianomainen koulutus on 
alkanut ennen 1. tammikuuta 1993, lääkärin ammattipätevyys voidaan tunnustaa 
automaattisesti vain saavutettuja oikeuksia koskevien edellytysten täyttyessä. Tunnustamisen 
perustaksi ei siis riitä Tšekin tai Slovakian viranomaisten antama todistus siitä, että koulutus
vastaa direktiivissä 2005/36/EY asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Koska vetoomuksen esittäjä on työskennellyt viimeiset 12 vuotta lääketeollisuudessa, hän ei 
voi vedota edellä mainittuihin saavutettuihin oikeuksiin.

Direktiivi 2005/36/EY astui voimaan 20. lokakuuta 2007. Sen 10 artiklan b alakohdassa on 
käsitelty tilanteita, joihin vetoomuksen esittäjän tapaus lukeutuu ja joihin sovelletaan yleistä 
ei-automaattista tunnustamisjärjestelmää, joka on hakijoille suotuisampi kuin EY:n 
perustamissopimukseen nojaava tunnustamisjärjestelmä. Se edellyttää, että Saksan 
toimivaltaiset viranomaiset vertaavat vetoomuksen esittäjän saamaa koulutusta Saksassa 
nykyisin sovellettaviin koulutusvaatimuksiin. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat määrätä korvaavia toimenpiteitä vain koulutuksen erotessa merkittävästi 
vaatimuksista.

Saksan viranomaisten on lisäksi noudatettava kolmen kuukauden määräaikaa vetoomuksen 
esittäjän toimitettua kaikki vaaditut asiakirjat.

Saksan viranomaiset voivat vaatia vetoomuksen esittäjää esittämään lääkärintodistuksen vain, 

                                               
1 Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY 
(EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).
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jos ne edellyttävät samaa todistusta oman maansa kansalaisilta lääkärin ammatin 
harjoittamista varten. Vastaanottavan jäsenvaltion on periaatteessa hyväksyttävä 
kotijäsenvaltion edellyttämä asiakirja riittäväksi näytöksi. Kuitenkin koska vetoomuksen 
esittäjä on asunut Saksassa 12 vuotta, viranomaiset voivat vaatia häntä toimittamaan saman 
asiakirjan kuin mitä edellytetään Saksassa tällaisessa tapauksessa.

Mikäli vetoomuksen esittäjä päättää muuttaa takaisin Tšekin tasavaltaan, ammattipätevyyden 
tunnustamista ei edellytetä, koska hänellä on tšekkoslovakialainen lääkärin pätevyys.

Komissio pyysi kirjeitse 17. marraskuuta 2008 Saksan viranomaisilta lisätietoja asian 
tutkinnan jatkamiseksi.

Päätelmä

Komissio odottaa lisätietoja Saksan viranomaisilta päätelmien tekemiseksi.

4. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Joulukuun 19. päivänä 2008 päivätyssä vastauksessaan Saksan viranomaiset ilmoittivat 
verranneensa vetoomuksen esittäjän koulutusta Saksan koulutusvaatimuksiin ja tehneensä sen 
perusteella kielteisen päätöksen, joka on toimitettu vetoomuksen esittäjälle.

On otettava huomioon, että vetoomuksen esittäjä suoritti lääketieteen tutkinnon 
Tšekkoslovakiassa vuonna 1971, jolloin koulutus ei vastannut ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36 24 artiklassa asetettuja vähimmäisvaatimuksia, ja 
että hänen 25 vuoden takainen ammatillinen kokemuksensa oli hankittu erityisessä 
lentokenttäympäristössä, eikä kokemusta voitu sen vuoksi pitää asiaankuuluvana. 
Verratessaan vetoomuksen esittäjän koulutusta Saksan lääketieteen peruskoulutusta koskeviin 
koulutusvaatimuksiin viranomaiset ovat noudattaneet Euroopan unionin lainsäädäntöä.

Kun komissio ilmoitti vetoomuksen esittäjälle aikovansa lopettaa asian käsittelyn, 
vetoomuksen esittäjä toimitti uusia tietoja ammatin harjoittamiseen liittyvästä 
lisäkokemuksesta sairaaloiden eri osastoilla. Toimitetut tiedot näyttivät koskevan 
pikemminkin (yleisen) sisätautilääkärin ja yleislääkärin harjoitteluun liittyvää ammatin 
harjoittamista.

Koska komissiolle toimitetut tiedot eivät muuttaneet sen tekemän oikeudellisen analyysin 
tulosta, komissio päätti lopettaa asian käsittelyn 14. toukokuuta 2009.

Päätelmä

Edellä mainittujen syiden perusteella Saksan viranomaiset eivät ole rikkoneet EU:n 
lainsäädäntöä.


