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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0706/2008 adresată de Vladimir Plachetka, de cetățenie germană, 
privind refuzul autorităților germane de a recunoaște formarea sa medicală din 
Cehia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care lucrează ca membru al departamentului științific la întreprinderea de 
medicamente Pfizer, s-a format ca medic în fosta Cehoslovacie, unde a lucrat ca medic timp 
de 15 ani și a absolvit trei cursuri de formare de specialitate înainte de a se muta în Germania. 
Cu doi ani în urmă, petiționarul s-a adresat autorităților germane competente pentru a i se 
recunoaște formarea medicală. Aceasta a fost refuzată până acum, în parte datorită duratei 
diferite a studiilor. Petiționarul consideră că atitudinea autorităților germane este în 
contradicție cu principiile UE privind libera circulație a lucrătorilor și dreptul de stabilire și cu 
hotărârile Curții de Justiție într-o serie de cazuri, de exemplu cauza 31/00 (Conseil National 
de l’Ordre des Architectes v. Nicholas Dreessen). Prin urmare, el solicită Parlamentului 
European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2008.

Petiționarul, care lucrează ca membru al departamentului științific la societatea farmaceutică 
Pfizer, s-a format ca medic în fosta Cehoslovacie, unde a lucrat ca medic timp de 15 ani și a 
terminat trei cursuri de formare de specialitate înainte să se mute în Germania. Cu doi ani în 
urmă, petiționarul s-a adresat autorităților germane competente pentru a i se recunoaște 
formarea medicală. Aceasta a fost refuzată până acum, în parte datorită duratei diferite a 
studiilor. Petiționarul consideră că atitudinea autorităților germane este în contradicție cu 
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principiile UE privind libera circulație a lucrătorilor și dreptul de stabilire și cu hotărârile 
Curții de Justiție într-o serie de cazuri, de exemplu cauza 31/00 (Conseil National de l’Ordre 
des Architectes v. Nicholas Dreessen).

În urma extinderii Uniunii Europene, medicii dintr-un nou stat membru care au absolvit sau 
au și-au început studiile medicale înaintea datei de aderare a statului lor membru nu 
beneficiază de recunoașterea automată a pregătirii lor datorită faptului că aceasta nu este 
considerată încă a fi în conformitate cu cerințele de pregătire profesională stabilite în articolul 
21 din Directiva 2005/36/CE1.  

Cu toate acestea, medicilor care au practicat în mod efectiv și legal activitățile în cauză pentru 
o anumită perioadă în statul membru de origine sau în oricare alt stat membru al Uniunii 
Europene, li se poate recunoaște automat calificarea medicală pe baza așa-numitelor „drepturi 
dobândite”.

În ceea ce privește recunoașterea unei diplome într-o specialitate medicală emisă de 
autoritatea competentă din fosta Cehoslovacie, articolul 23 alineatul (3) din Directiva 
2005/36/CE definește drepturile specifice dobândite de lucrătorii migranți care dețin astfel de 
diplome. În conformitate cu acest articol, trebuie eliberat un certificat de către autoritatea 
competentă din Slovacia sau Republica Cehă, care să demonstreze că respectivele persoane au 
exercitat în mod efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puțin 
trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului.

Din articolul 23 alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE rezultă că o calificare profesională ca 
medic, pentru care formarea a început înainte de 1 ianuarie 1993, poate fi recunoscută 
automat numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru drepturi dobândite și, prin 
urmare, nu pe baza unui certificat emis de autoritățile cehe sau slovace care demonstrează 
conformitatea cu cerințele minime de formare definite de Directiva 2005/36/CE.

Având în vedere că petiționarul a lucrat în industria farmaceutică în ultimii 12 ani, el nu poate 
invoca drepturile dobândite menționate mai sus.

La data de 20 octombrie 2007, a intrat în vigoare Directiva 2005/36/CE, iar la articolul 10 
litera (b) sunt abordate situații similare celei a petiționarului, în sensul că se aplică sistemul 
general de recunoaștere neautomată, care este mai favorabilă decât recunoașterea pe baza 
Tratatului CE. Acest lucru implică faptul că autoritățile competente din Germania compară 
formarea petiționarului cu cerințele germane de formare care se aplică în prezent. Autoritățile 
competente ale statului membru gazdă pot impune măsuri compensatorii numai în cazul unor 
diferențe substanțiale.

În plus, autoritățile germane trebuie să respecte termenul limită de trei luni după ce toate 
documentele solicitate au fost furnizate de petiționar.

În ceea ce privește certificatul medical solicitat de autoritățile germane, ele îl pot solicita 
petiționarului în cazul în care îl solicită și propriilor cetățeni care doresc accesul la profesia de 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, Jurnalul Oficial L 255, 30 septembrie 2005 - pagina 22.
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medic. În principiu, statul membru gazdă acceptă drept probe suficiente în materie 
prezentarea documentului solicitat în statul membru de origine. Cu toate acestea, având în 
vedere că petiționarul locuiește deja în Germania de 12 ani, autoritățile germane pot solicita 
petiționarului să prezinte documentul, astfel cum se solicită în Germania în această privință.

În cazul în care petiționarul decide să se mute înapoi în Republica Cehă, nu este necesar ca el 
să obțină recunoașterea calificării sale profesionale, având în vedere că deține o calificare 
cehoslovacă pentru profesia de medic.

Printr-o scrisoare din data de 17 noiembrie 2008, Comisia a solicitat autorităților germane să 
furnizeze informații suplimentare care să-i permită să examineze cazul în continuare.

Concluzie

Comisia așteaptă informații suplimentare din partea autorităților germane înainte de a putea 
ajunge la anumite concluzii.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

În răspunsul pe care l-au dat la 19 decembrie 2008, autoritățile germane afirmă că au făcut o 
comparație între formarea profesională a petiționarului și cerințele de formare profesională 
germane, care s-a finalizat cu o decizie negativă și care a fost comunicată petiționarului.

Trebuie luat în considerare faptul că petiționarul a obținut calificarea medicală în fosta 
Cehoslovacie în 1971, când formarea profesională nu era în conformitate cu cerințele minime 
de pregătire profesională definite în articolul 24 din Directiva 2005/36 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, iar experiența lui profesională datează de acum 25 de ani și a fost 
acumulată în incinta specifică a unui aeroport, iar din acest motiv nu poate fi considerată 
relevantă. Din moment ce autoritățile germane au comparat formarea sa cu cerințele germane 
de formare profesională de bază, ei trebuie să respecte legea UE. 

Întrucât Comisia a informat petiționarul despre intențiile acesteia de a clasa plângerea, 
petiționarul a prezentat informații noi privind practica profesională suplimentară în diferite 
departamente ale spitalelor. Din informațiile puse la dispoziție, a reieșit faptul că este vorba 
despre practica profesională în cadrul unui stagiu de medicina internă (generală), în domeniul 
medicinii generale. 

Datorită faptului că informațiile furnizate de Comisie nu au modificat rezultatul analizei sale 
juridice, Comisia a decis la 14 mai 2009 să claseze plângerea.  

Concluzie

Datorită motivelor menționate mai sus, autoritățile germane nu au încălcat legislația UE.


