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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1695/2008 af W.R., tysk statsborger, om manglende overholdelse af 
procedurerne for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i 
Frankrig og Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren, som er tysk statsborger og bosiddende i Det Forenede Kongerige, anmodede de 
tyske og senere de franske myndigheder om at anerkende hans erhvervsmæssige 
kvalifikationer som læge med speciale i lungesygdomme, efter at han havde praktiseret i Det 
Forenede Kongerige. Andrageren kritiserer den måde, hvorpå de tyske og franske 
myndigheder behandlede hans anmodning om oplysninger om de dokumenter, der kræves for 
at indgive en ansøgning om anerkendelse af kvalifikationer. Ifølge andrageren ligger hans 
ansøgning i øjeblikket i det relevante udvalg i den franske lægeforenings nationale komité 
(Conseil National de l'Ordre des Médecins), men denne har ikke svaret ham inden for fristen 
fastsat i artikel 51 i direktiv 2002/36/EF. Andrageren forklarer om de mange problemer og de 
antieuropæiske holdninger, han har mødt i Det Forenede Kongerige samt i Tyskland og 
Frankrig. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de kompetente 
franske myndigheder for at få dem til at overholde svarfristen i fællesskabslovgivningen, da 
deres forsinkede afgørelse gør det umuligt for ham at søge forskellige opslåede stillinger på 
franske hospitaler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

Andragendet
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Andrageren har en grundlæggende tysk lægeuddannelse med speciale i intern medicin. 
Eksamensbeviset blev udstedt i 1998 i Westfalen-Lippe (D) efter afslutning på uddannelsen 
som speciallæge, som han påbegyndte i 1987. I 1998 flyttede andrageren til Det Forenede 
Kongerige, hvor hans grundlæggende lægeuddannelse og specialuddannelse som internist er 
blevet anerkendt. I Det Forende Kongerige har andrageren imidlertid arbejdet inden for to 
andre specialområder, nemlig respiratorisk medicin samt endokrinologi og diabetes, dog uden 
at have fået bevis for sine særlige kvalifikationer på disse områder. 

I både Tyskland og Frankrig er andrageren berettiget til at praktisere som internist, da han er i 
besiddelse af et tysk eksamensbevis for denne uddannelse. Nu ønsker andrageren imidlertid at 
praktisere som speciallæge i respiratorisk medicin i Tyskland og som speciallæge i 
endokrinologi og diabetes i Frankrig. 

Med henblik på anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer har andrageren 
kontaktet både de tyske og franske myndigheder. Andrageren kritiserer den måde, hvorpå 
både de tyske og de franske myndigheder har behandlet hans ansøgninger om anerkendelse og 
om oplysninger om de dokumenter, der kræves for at indgive en ansøgning om anerkendelse 
af hans kvalifikationer.

Kommissionens kommentarer vedrørende andragendet

Kommissionen er bekendt med sagen, da den har modtaget en klage over Tyskland og over
Frankrig.

Problemet er, at andrageren på grundlag af sin erhvervserfaring i Det Forenede Kongerige 
ønsker at praktisere dels som speciallæge i respiratorisk medicin i Tyskland og dels som 
speciallæge i endokrinologi og diabetes i Frankrig, selv om han ikke er i besiddelse af nogen 
af de krævede kvalifikationer som speciallæge på disse områder. Med henblik herpå 
kontaktede andrageren næsten samtidig to franske og syv tyske myndigheder. I Tyskland var 
de kompetente myndigheder i vildrede med hensyn til indholdet af andragerens uformelle 
ansøgning, og til de franske myndigheder sendte andrageren ikke nogen egentlig ansøgning 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, men snarere en uformel skrivelse om sit 
ønske om at praktisere som speciallæge i endokrinologi og diabetes.

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer omfatter kun en 
ordning for anerkendelse af lægers erhvervsmæssige kvalifikationer, og ikke anerkendelse af 
erhvervserfaring. I henhold til det pågældende direktiv er det derfor ikke muligt at få 
anerkendelse til at praktisere udelukkende på grundlag af erhvervserfaring i en anden 
medlemsstat. Dette forklarer delvis både de tyske og franske kompetente myndigheders 
forvirring. I henhold til artikel 51, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF skal den kompetente 
myndighed i værtsmedlemsstaten bekræfte modtagelsen af ansøgningen inden for en måned 
og oplyse ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter. Denne bestemmelse forudsætter 
imidlertid, at der er indgivet en korrekt ansøgning til de kompetente myndigheder.

Det fremgik imidlertid ikke klart af andragerens skrivelse til de tyske myndigheder, om han 
ønskede at få sin erhvervserfaring godkendt som en del af specialuddannelsen i Tyskland med 
henblik på at få en tysk godkendelse til at praktisere som speciallæge i respiratorisk medicin, 
eller om han ønskede at ansøge om anerkendelse af sin erhvervserfaring, især da andrageren 
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ikke gjorde brug af den standardiserede ansøgningsformular og de dertil knyttede 
retningslinjer. 

En tysk kompetent myndighed (Westfalen-Lippe) nægtede at anerkende andrageren som 
speciallæge i respiratorisk medicin, da han kun havde bevis på en grundlæggende tysk 
lægeuddannelse og specialuddannelse om internist og ikke havde bevis fra Det Forenede 
Kongerige på sine kvalifikationer inden for respiratorisk medicin. Den kompetente 
myndighed informerede ham om, at han kunne registreres som speciallæge i intern medicin, 
og at han ligeledes kunne ansøge om at få sin erhvervserfaring godkendt som 
erhvervsuddannelse med henblik på at blive godkendt som speciallæge i respiratorisk medicin 
i Tyskland. Han kunne også appellere afgørelsen. Andre kompetente myndigheder 
(Nordbaden, Bremen) anmodede i deres svar til andrageren om et bevis på, at hans 
erhvervserfaring var i overensstemmelse med direktivets minimumskrav for 
erhvervsuddannelse.

Andrageren havde ligeledes kontaktet de franske myndigheder med henblik på at praktisere i 
Frankrig som speciallæge i endokrinologi og diabetes. Han havde fremsendt en skrivelse 
(uden supplerende dokumenter) til "Ordre National des médecins" i Paris samt til "Ordre 
National des médecins" i Ardennerne, hvori han gav udtryk for sit ønske om at praktisere som 
speciallæge i endokrinologi og diabetes, dog uden at vedlægge en ansøgningsformular med 
henblik på anerkendelse. De franske myndigheder var tilsyneladende ligeledes i vildrede med 
hensyn til andragerens anmodning i betragtning af, at han allerede var registreret som 
speciallæge i intern medicin i Frankrig, og at det i henhold til direktiv 2005/36/EF ikke var 
muligt at praktisere som speciallæge uden at være i besiddelse af de nødvendige 
kvalifikationer. Da Kommissionen anmodede andrageren om kopier af den 
ansøgningsformular, som han havde fremsendt til de franske myndigheder, viste det sig, at 
han ikke havde fremsendt en ansøgningsformular, men snarere en hensigtserklæring. 
Kommissionen kunne derfor ikke kontakte de franske myndigheder via SOLVIT. Af de 
seneste kopier af andragerens korrespondance og af de skrivelser, som andrageren modtog fra 
”Ordre des médecins de la Somme” den 14. november 2008, fremgår det ikke længere klart, 
om de betragter andragerens anmodning som en anmodning om anerkendelse. Det ser snarere 
ud til, at de betragter andragerens skrivelse som en anmodning om at godkende hans 
erhvervserfaring fra Det Forenede Kongerige med henblik på at få et fransk bevis på de 
fornødne kvalifikationer til at kunne praktisere som speciallæge i endokrinologi og diabetes 
snarere end en anmodning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det er 
korrekt, at i henhold til artikel 51, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF skal ansøgninger om tilladelse 
til udøvelse af et lovreguleret erhverv behandles hurtigst muligt, og værtsmedlemsstatens 
kompetente myndighed skal under alle omstændigheder senest tre måneder efter 
forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning træffe en begrundet afgørelse. 
Tidsfristen på tre måneder finder imidlertid ikke anvendelse på dette tilfælde, da det kun 
drejer sig om erhvervsuddannelse og udstedelse af et bevis på de nødvendige kvalifikationer 
til at praktisere som speciallæge, der begge henhører under hver medlemsstats kompetence.

Det er desuden tvivlsomt, hvorvidt andrageren kan opnå anerkendelse i henhold til artikel 43 i 
traktaten, (jf. sag C- 340/89 Vlassopolou), eftersom han hverken praktiserede i Det Forenede 
Kongerige som speciallæge i respiratorisk medicin eller som speciallæge i endokrinologi og 
diabetes.
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Da det ser ud som om, at andrageren enten ikke har indgivet en ansøgning om anerkendelse 
(Frankrig), eller at andrageren rent faktisk har indgivet en ansøgning, men at den ikke var 
baseret på artikel 43 i traktaten (Tyskland), kan Kommissionen ikke konkludere, at de tyske 
og franske myndigheder har krænket bestemmelserne i artikel 43 i traktaten. Disse 
myndigheder har heller ikke overtrådt i bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF.

Konklusioner

På baggrund af ovennævnte kan Kommissionen konkludere, at hverken de franske eller tyske 
myndigheder har krænket fællesskabsretten.


