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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1695/2008, W. R., Saksan kansalainen, siitä, ettei Ranskassa ja 
Saksassa ole noudatettu ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista 
koskevia menettelyjä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva Saksan kansalainen, 
pyysi Saksan viranomaisia, ja myöhemmin myös Ranskan viranomaisia, tunnustamaan hänen 
ammattipätevyytensä keuhkosairauksien erikoislääkärinä. Tätä ennen hän oli jo harjoittanut 
kyseistä ammattia Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vetoomuksen esittäjä kritisoi tapaa, jolla 
Saksan ja Ranskan viranomaiset suhtautuivat hänen tiedonpyyntöihinsä, jotka koskivat 
ammattipätevyyden vahvistamishakemuksen liitteeksi vaadittavia asiakirjoja. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan hänen hakemuksensa on parhaillaan Ranskan kansallisen lääkäriliiton 
neuvostossa (Conseil National de l'Ordre des Médecins) asiasta vastaavan komitean 
käsiteltävänä; kyseinen elin ei kuitenkaan ole antanut vastaustaan direktiivin 2002/36/EY 
51 artiklassa säädettyyn määräaikaan mennessä. Vetoomuksen esittäjä kertoo lukuisista 
ongelmista ja Euroopan vastaisesta mielialasta, joita hän on kohdannut niin Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa kuin Saksassa ja Ranskassakin. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia ottamaan yhteyttä Ranskan toimivaltaisiin viranomaisiin, jotta ne noudattaisivat 
yhteisön lainsäädännössä määrättyä vastausaikaa, sillä päätöksenteon viivästymisen vuoksi 
hänen on mahdotonta hakea ranskalaisissa sairaaloissa avoinna olevia työpaikkoja.   

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26.3.2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009



PE427.014v01-00 2/4 CM\785752FI.doc

FI

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on suorittanut lääketieteen perustutkinnon Saksassa ja saanut 
Westfalen-Lippen (Saksa) lääkärikamarin vuonna 1998 myöntämän erikoislääkärin 
(sisätaudit) pätevyyden. Hän muutti vuonna 1998 Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, missä 
hänen lääketieteen perustutkintonsa ja yleislääketieteen (sisätaudit) erikoislääkärin 
pätevyytensä on tunnustettu. Hän kuitenkin työskenteli Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
kahdella muulla erikoistumisalalla, jotka olivat 'keuhkosairaudet' sekä 'endokrinologia ja 
diabetes', saavuttamatta kuitenkaan näillä erikoistumisaloilla erikoislääkärin pätevyyttä. 

Vetoomuksen esittäjällä on oikeus harjoittaa sekä Saksassa että Ranskassa yleislääketieteen 
(sisätaudit) erikoislääkärin ammattia, johon hänellä on Saksassa hankittu pätevyys. Nyt hän 
kuitenkin haluaa työskennellä keuhkosairauksien erikoislääkärinä Saksassa ja 
endokrinologian ja diabeteksen erikoislääkärinä Ranskassa. 

Hän otti yhteyttä Saksan ja Ranskan viranomaisiin saadakseen ammattipätevyytensä 
tunnustettua. Vetoomuksen esittäjä kritisoi tapaa, jolla Saksan ja Ranskan viranomaiset 
suhtautuivat hänen tiedonpyyntöihinsä, jotka koskivat ammattipätevyyden 
tunnustamishakemuksen liitteeksi vaadittavia asiakirjoja.

Komission huomiot vetoomuksesta

Komissio, joka on vastaanottanut Saksaa ja Ranskaa koskevan valituksen, on perillä 
tapauksesta. 

Avainkysymys on, että vetoomuksen esittäjä haluaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
tapahtuneen 'ammatin harjoittamisen' perusteella toimia keuhkotautien erikoislääkärinä 
Saksassa, ja toisaalta endokrinologian ja diabeteksen erikoislääkärinä Ranskassa, vaikka 
hänellä ei ole vastaavaa erikoislääkärin pätevyyttä. Tämän johdosta hän otti samanaikaisesti 
yhteyttä kahteen Ranskan ja seitsemään Saksan viranomaiseen. Saksan toimivaltaiset 
viranomaiset olivat 'hämmentyneitä' vetoomuksen esittäjän 'epävirallisen' hakemuksen 
johdosta, ja Ranskan viranomaisille hän ei ollut niinkään lähettänyt tunnustamista koskevaa 
hakemusta, vaan epävirallisen kirjeen, jossa ilmoitti halustaan toimia endokrinologian ja 
diabeteksen erikoislääkärinä. 

Lääkäreiden osalta direktiivi 2005/36/EY käsittää vain ammatillisen pätevyyden 
tunnustamisjärjestelmän, ei 'ammatin harjoittamisen' tunnustamista. Näin ollen 
direktiivin 2005/36/EY nojalla ei ole mahdollista saada tunnustusta yksinomaan toisessa 
jäsenvaltiossa suoritetun 'ammatin harjoittamisen' perusteella. Tämä selittää osin Saksan ja 
Ranskan toimivaltaisten viranomaisten hämmennyksen. Direktiivin 2005/36/EY 51 artiklan 
1 kohdan mukaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 
hakijalle tämän esittämien asiakirjojen vastaanottamisesta sekä mahdollisesti puuttuvista 
asiakirjoista kuukauden kuluessa asiakirjojen saapumisesta. Tässä säädöksessä oletetaan, että 
toimivaltaisille viranomaisille on jätetty asianmukaiset hakemusasiakirjat.

Vetoomuksen esittäjän Saksan viranomaisille lähettämistä kirjeistä ei käynyt ilmi, pyrkikö 
hän 'ammatin harjoittamisensa' hyväksymiseen osana erikoislääkärin opintoja Saksassa 
saadakseen Saksassa erikoislääkärin pätevyyden keuhkosairauksissa, vai oliko hänen 
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tarkoituksenaan hakea ammatillisen pätevyytensä tunnustamista, etenkin koska hän ei ollut 
käyttänyt vakiomuotoista hakemuslomaketta eikä siihen liittyviä ohjeita.  

Yksi Saksan toimivaltaisista viranomaisista (Westfalen-Lippe) kieltäytyi tunnustamasta 
keuhkosairauksien erikoislääkärin pätevyyttä, koska vetoomuksen esittäjällä oli vain Saksassa 
hankittu peruslääketieteen ja yleislääketieteen (sisätaudit) pätevyys, ei Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa hankittua keuhkosairauksiin liittyvää pätevyyttä. Kyseinen toimivaltainen 
viranomainen ilmoitti hänelle, että hän voisi rekisteröityä yleislääketieteen (sisätaudit) 
erikoislääkäriksi ja anoa 'ammatin harjoittamisen' hyväksymistä opinnoiksi saadakseen 
Saksassa keuhkotautien erikoislääkärin pätevyyden. Vaihtoehtoisesti hän voisi valittaa 
päätöksestä. Muut toimivaltaiset viranomaiset (Nordbaden, Bremen) pyysivät vastauksessaan 
vetoomuksen esittäjältä todistusta siitä, että hänen 'ammatin harjoittamista' koskeva 
todistuksensa noudatti direktiivin koulutusta koskevia vähimmäisvaatimuksia.  

Vetoomuksen esittäjä otti yhteyttä myös Ranskan viranomaisiin pyrkimyksenään harjoittaa 
Ranskassa endokrinologian ja diabeteksen erikoislääkärin ammattia. Hän oli lähestynyt 
kirjeellä (ilman liiteasiakirjoja) Ordre National des médecins of Parisia ja Ordre National des 
médecins of Ardennesia ja ilmoittanut pyrkimyksestään harjoittaa endokrinologian ja 
diabeteksen erikoislääkärin ammattia liittämättä kuitenkaan kirjeeseen tunnustamista 
koskevaa hakemusta. Hänen pyyntönsä vaikuttaa hämmentäneen myös Ranskan viranomaisia, 
etenkin kun hänet oli jo rekisteröity yleislääketieteen (sisätaudit) erikoislääkäriksi Ranskassa, 
ja direktiivin 2005/36/EY mukaan erikoislääkärin ammatin harjoittaminen ei ole mahdollista 
ilman vastaavaa erikoislääkärin pätevyyttä. Kun komissio pyysi vetoomuksen esittäjältä 
kopioita hänen Ranskan viranomaisille toimittamistaan hakemuksista, kävi ilmi, ettei hän 
ollut lähettänyt hakemusta vaan pelkästään kirjeen, jossa selosti aikeitaan. Tämän vuoksi 
komissio ei voinut ottaa Ranskan viranomaisiin yhteyttä SOLVIT-verkoston kautta. 
Viimeisistä vetoomuksen esittäjän kirjeenvaihdostaan ja 'Ordre des médecins de la Sommen' 
hänelle 14. marraskuuta 2008 lähettämästä kirjeestä toimittamista kopiosta päätellen ei enää 
ole selvää, pitävätkö viranomaiset hänen pyyntöään tunnustamispyyntönä. Vaikuttaa 
pikemminkin siltä, etteivät viranomaiset pidä sitä ammattipätevyyden tunnustamispyyntönä 
vaan pyyntönä hyväksyä hänen 'ammatin harjoittamisensa' Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
jotta hän saisi ranskalaisen endokrinologian ja diabeteksen erikoislääkärin pätevyyden. Pitää 
paikkansa, että direktiivin 2005/36/EY 51 artiklan 2 kohdan mukaan säännellyn ammatin 
harjoittamista koskevan lupahakemuksen käsittely on saatettava päätökseen mahdollisimman 
nopeasti ja siitä on annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päätös 
asianmukaisine perusteluineen kolmen kuukauden kuluessa kaikkien vaadittavien asiakirjojen 
esittämisestä. Tässä tapauksessa kolmen kuukauden määräaika ei kuitenkaan päde, koska 
hakemus koskee erikoislääkärin opintojen ja erikoislääkärin pätevyyden myöntämisen ehtoja, 
joissa molemmissa jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia.  

Lisäksi on epäselvää, voidaanko vetoomuksen esittäjälle myöntää tunnustusta EY:n 
perustamissopimuksen 43 artiklan nojalla (katso oikeuskäytäntö C- 340/89 Vlassopolou), sillä 
hän ei harjoittanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa keuhkosairauksien tai endokrinologian ja 
diabeteksen erikoislääkärin ammattia.  

Koska vaikuttaa siltä, että vetoomuksen esittäjä joko ei ollut jättänyt tunnustamista koskevaa 
hakemusta (Ranska) tai hän oli jättänyt hakemuksen, mutta se ei perustunut Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 43 artiklalle (Saksa), komissio ei voi päätellä, että Saksan ja 
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Ranskan viranomaiset olisivat rikkoneet perustamissopimuksen 43 artiklaa. Kyseiset 
viranomaiset eivät myöskään ole rikkoneet direktiiviä 2005/36/EY.

Päätelmät

Yllä mainituista syistä komissio ei voi päätellä, että Ranska tai Saksa olisi rikkonut EU:n 
lainsäädäntöä. 


