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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0706/2008, ingiven av Vladimir Plachetka (tysk medborgare), om 
de tyska myndigheternas underlåtelse att erkänna hans tjeckiska läkarutbildning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som arbetar som vetenskaplig medarbetare i läkemedelsföretaget Pfizer, 
utbildades till läkare i dåvarande Tjeckoslovakien, där han också arbetade som läkare i 15 år 
och slutförde tre specialistutbildningar innan han flyttade till Tyskland. Framställaren 
lämnade för två år sedan in en ansökan till de behöriga tyska myndigheterna om erkännande 
av hans läkarutbildning. Utbildningen erkändes emellertid inte, bl.a. med hänvisning till 
olikheterna i studielängd. Framställaren påpekar att de tyska myndigheternas uppfattning 
strider mot EG-fördragets principer om arbetstagares fria rörlighet och etableringsrätten och 
EG-domstolens domar i en rad olika mål, bl.a. i mål 31/00 (Conseil National de l'Ordre des 
Architectes mot Nicholas Dreessen). Han ber därför Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 december 2008.

Framställaren, som arbetar som vetenskaplig medarbetare i läkemedelsföretaget Pfizer, 
utbildades till läkare i dåvarande Tjeckoslovakien, där han också arbetade som läkare i 15 år 
och slutförde 3 specialistutbildningar innan han flyttade till Tyskland. Framställaren lämnade 
för två år sedan in en ansökan till de behöriga tyska myndigheterna om erkännande av hans 
läkarutbildning. Utbildningen erkändes emellertid inte, bl.a. med hänvisning till olikheterna i 
studielängd. Framställaren påpekar att de tyska myndigheternas uppfattning strider mot 
EG-fördragets principer om arbetstagares fria rörlighet och etableringsrätten och 
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EG-domstolens domar i en rad olika mål, bl.a. i mål 31/00 (Conseil National de l'Ordre des 
Architectes mot Nicholas Dreessen).

Till följd av EU:s utvidgning kan läkare från en ny medlemsstat som har avslutat eller 
påbörjat sina medicinstudier före medlemsstatens anslutningsdatum inte dra nytta av reglerna 
om automatiskt erkännande eftersom deras utbildning ännu inte har bedömts uppfylla 
utbildningskraven i artikel 21 i direktiv 2005/36/EG1.

Läkare som faktiskt och lagligen har utövat verksamheten under en viss tid i 
ursprungsmedlemsstaten, eller i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, kan dock få 
sin läkarutbildning automatiskt erkänd på grundval av så kallade förvärvade rättigheter.

När det gäller erkännande av ett medicinskt specialistbevis som har utfärdats av den behöriga 
myndigheten i f.d. Tjeckoslovakien anges i artikel 23.3 i direktiv 2005/36/EG de särskilda 
förvärvade rättigheterna för invandrare med sådana certifikat. Enligt denna artikel måste ett 
intyg vara utfärdat av den behöriga myndigheten i Slovakien eller Tjeckien som visar att 
personen i fråga faktiskt och lagligen har utövat verksamheten på myndigheternas territorium 
under minst tre år i följd under de fem år som föregick utfärdandet av intyget.

Av artikel 23.3 i direktiv 2005/36/EG följer att yrkeskvalifikationer för en läkare vars 
utbildning påbörjats före den 1 januari 1993, endast kan bli automatiskt erkända om villkoren 
för förvärvade rättigheter är uppfyllda, och således inte på grundval av ett intyg som utfärdats 
av de tjeckiska eller slovakiska myndigheterna och som visar att minimiutbildningskraven i 
direktiv 2005/36/EG är uppfyllda.

Eftersom framställaren har arbetat inom läkemedelsindustrin under de senaste 12 åren kan han 
inte åberopa förvärvade rättigheter enligt ovan.

Den 20 oktober 2007 trädde direktiv 2005/36/EG i kraft, och i dess artikel 10 b har situationer 
som den som framställaren beskriver tagits upp på så sätt att det allmänna systemet med 
icke-automatiskt erkännande gäller, vilket är mer fördelaktigt än erkännande på grundval av 
EG-fördraget. Det innebär att de behöriga myndigheterna i Tyskland jämför framställarens 
utbildning med de tyska utbildningskrav som gäller för närvarande. Endast om det rör sig om 
stora skillnader kan behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten kräva kompletteringar.

Dessutom måste de tyska myndigheterna respektera tidsfristen på tre månader efter att alla 
begärda dokument har lämnats in av framställaren.

När det gäller det medicinska examensbevis som krävs av de tyska myndigheterna får de 
begära detta om de kräver samma sak från sina egna medborgare som önskar arbeta som 
läkare. I princip ska värdmedlemsstaten som tillräckligt bevis på detta acceptera uppvisandet 
av samma dokument som krävs i personens ursprungsmedlemsstat. Eftersom framställaren 
redan har bott i Tyskland i tolv år kan dock de tyska myndigheterna kräva att framställaren 
visar upp det dokument som krävs i Tyskland för detta ändamål.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 

yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 30.09.2005, s. 22.
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Om framställaren beslutar att flytta tillbaka till Tjeckien behöver han inget erkännande av sina 
yrkeskvalifikationer eftersom han redan har tjeckoslovakisk behörighet som läkare.

I ett brev daterat den 17 november 2008 begärde kommissionen ytterligare information från 
de tyska myndigheterna för att kunna undersöka saken närmare.

Slutsats

Kommissionen väntar nu på ytterligare information från de tyska myndigheterna innan någon 
slutsats kan dras.

4. Kommissionens kompletterande svar/meddelande, mottaget den 19 juni 2009.

I sitt svar av den 19 december 2008 säger de tyska myndigheterna att de gjort en jämförelse 
mellan framställarens utbildning och de tyska utbildningskraven och att denna jämförelse 
resulterat i ett nekande beslut som meddelats framställaren.

Det bör framhållas att framställaren erhöll sina läkarkvalifikationer i Tjeckoslovakien 1971, 
vid en tidpunkt då utbildningen inte uppfyllde de minimiutbildningskrav som fastställs i 
artikel 24 i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, samt att hans 
yrkeserfarenhet från 25 år tillbaka i tiden förvärvades på en flygplats och därför inte kan anses 
vara relevant. Eftersom de tyska myndigheterna har jämfört hans utbildning med de tyska 
utbildningskraven för medicinsk grundutbildning, har de handlat i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Då kommissionen meddelade framställaren kommissionens avsikt att avsluta förfarandet, 
sände framställaren ny information om ytterligare yrkesverksamhet vid olika 
sjukhusavdelningar. Det verkar dock som om dessa uppgifter snarare rör yrkespraktik inom 
ramen för utbildning inom området för inre (allmän) medicin, inom allmänpraktiserande 
läkarverksamhet.

Eftersom den information som lämnades till kommissionen inte ändrade på resultaten av den 
rättsliga analysen, beslutade kommissionen den 14 maj 2009 att avsluta förfarandet.

Slutsats

Av ovannämnda skäl har de tyska myndigheterna inte brutit mot gemenskapslagstiftningen.


