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Ref.: Petiţia nr. 1695/2008, adresată de W. R., de cetăţenie germană, privind 
nerespectarea procedurilor pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor 
profesionale în Franţa şi Germania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, cetăţean german rezident în Marea Britanie, a solicitat autorităţilor germane şi 
apoi celor franceze recunoaşterea calificărilor sale profesionale ca medic specializat în 
pneumologie, după ce a practicat această profesie în Marea Britanie. Petiţionarul critică felul 
în care autorităţile germane şi franceze au tratat cererea sa de informare cu privire la 
documentele necesare pentru depunerea dosarului de echivalare a diplomelor. Potrivit 
petiţionarului, dosarul său se află în prezent la comisia de resort a Consiliului Naţional al 
Medicilor (Conseil National de l'Ordre des Médecins), însă această instituţie nu a răspuns în 
termenul prevăzut la articolul 51 din Directiva 2002/36/CE. Petiţionarul vorbeşte despre 
numeroasele probleme si sentimentul anti-european cu care s-a confruntat atât în Marea 
Britanie, cât şi în Germania şi Franţa. Petiţionarul solicită Parlamentului European să 
intervină pe lângă autorităţile franceze competente pentru a le soma să respecte termenul de 
răspuns prevăzut de legislaţia comunitară, întârzierea deciziei punându-l în imposibilitatea de 
a candida pentru diverse posturi publicate de spitalele franceze. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiţia
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Petiţionarul deţine o diplomă de medic primar din Germania şi o calificare ca medic specialist 
în medicină generală (internă) eliberată de Corpul medicilor din Westfalen-Lippe (D) în 1998, 
după finalizarea stagiului de specializare început în 1987. În 1998 s-a mutat în Marea 
Britanie, unde i-au fost recunoscute diploma de medic şi calificarea ca medic specialist în 
medicină generală (internă). În Marea Britanie a lucrat însă în alte două specializări, respectiv 
în medicină respiratorie şi în endocrinologie şi diabet, fără să fi obţinut calificări specializate 
în niciunul din aceste domenii. 

Atât în Germania, cât şi în Franţa, petiţionarul are dreptul de a îşi exercita profesia ca 
specialist în medicină generală (internă), profesie pentru care deţine o calificare germană. 
Petiţionarul doreşte însă să lucreze acum ca specialist în medicină respiratorie în Germania şi 
ca specialist în endocrinologie şi diabet în Franţa. 

Petiţionarul a luat legătura cu autorităţile germane şi cu cele franceze pentru a i se recunoaşte 
calificările. Petiţionarul critică felul în care autorităţile germane şi franceze au tratat cererea sa 
de recunoaştere şi de informare cu privire la documentele necesare pentru depunerea 
dosarului de echivalare a diplomelor.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Comisia cunoaşte cazul, deoarece a primit o reclamaţie împotriva Germaniei şi împotriva 
Franţei. 

Principala problemă este faptul că pe baza „practicii sale profesionale” din Marea Britanie, 
petiţionarul doreşte să lucreze ca specialist în medicină respiratorie în Germania şi în 
endocrinologie şi diabet în Franţa, deşi nu deţine o calificare specializată pentru niciunul 
dintre aceste domenii. În acest scop, a luat legătura cu două autorităţi franceze şi şapte 
autorităţi germane aproape simultan. Autorităţile competente din Germania au fost nedumerite 
de conţinutul solicitării „informale” a petiţionarului, iar în ceea ce priveşte autorităţile 
franceze, petiţionarul nu le-a trimis acestora chiar o solicitare de recunoaştere, ci o scrisoare 
informală în care îşi exprima dorinţa de a-şi exercita profesia ca specialist în endocrinologie şi 
diabet.

În ceea ce priveşte medicii, Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale prevede doar un sistem de recunoaştere a calificărilor profesionale şi nu acoperă 
recunoaşterea „practicii profesionale”. Prin urmare, în temeiul Directivei 2005/36/CE nu se 
poate beneficia de recunoaştere într-un stat membru exclusiv ca urmare a „practicii 
profesionale” obţinute în alt stat membru. Aceasta explică parţial confuzia autorităţilor 
competente din Germania şi Franţa. În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Directiva 
2005/36/CE, autoritatea competentă din statul membru gazdă va confirma primirea solicitării 
în termen de o lună de la primire şi va informa solicitantul dacă lipsesc documente. Această 
dispoziţie pleacă de la premisa că autorităţile competente au primit un dosar de solicitare 
corespunzător.

Din scrisorile petiţionarului adresate autorităţilor germane nu a rezultat în mod clar dacă 
acesta dorea ca „practica sa profesională” să fie acceptată ca parte din pregătirea specializată 
în Germania, în vederea obţinerii calificării specializate în Germania în medicină respiratorie 
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sau dacă dorea să i se recunoască calificările profesionale, ţinând seama de faptul că nu a 
utilizat formularul standard de solicitare şi instrucţiunile aferente.

O autoritate competentă germană (Westfalen-Lippe) a refuzat recunoaşterea petiţionarului ca 
specialist în medicină respiratorie, întrucât acesta deţinea calificări germane doar în medicină 
primară şi în medicină generală (internă) şi nu deţinea nu o calificare britanică în medicină 
respiratorie. Această autoritate competentă l-a informat că poate fi înregistrat ca specialist în 
medicină generală (internă) şi poate solicita ca „practica sa profesională” să fie acceptată ca 
pregătire în vederea obţinerii calificării specializate germane în medicină respiratorie. 
Petiţionarul avea posibilitatea de a contesta această decizie. Alte autorităţi competente 
(Nordbaden, Bremen) i-au răspuns petiţionarului şi i-au cerut un certificat care să precizeze că 
certificatul de „practică profesională” respectă cerinţele minime de pregătire prevăzute de
directivă.

Petiţionarul luase legătura şi cu autorităţile franceze, pentru a putea profesa în Franţa ca 
specialist în endocrinologie şi diabet. Petiţionarul a trimis o scrisoare (fără alte documente 
justificative) către Ordre National des médecins din Paris şi Ordre National des médecins din 
Ardennes, exprimându-şi dorinţa de a profesa ca specialist în endocrinologie şi diabet, însă 
fără a anexa un dosar de solicitare în vederea recunoaşterii. Şi autorităţile franceze au fost 
nedumerite de solicitarea sa, având în vedere faptul că petiţionarul era deja înregistrat ca 
specialist în medicină generală (internă) în Franţa şi că, în baza Directivei 2005/36/CE, nu se 
pot exercita activităţi specializate fără a deţine calificarea specializată corespunzătoare. Când 
Comisia i-a cerut petiţionarului copii după dosarul de solicitare transmis autorităţilor franceze, 
s-a constatat că acesta nu transmisese un dosar, ci mai degrabă o scrisoare de intenţie. Prin 
urmare, Comisia nu a putut contacta autorităţile franceze prin intermediul SOLVIT. În baza 
ultimelor documente de corespondenţă trimise de petiţionar şi a documentelor trimise acestuia 
de „Ordre des médecins de la Somme” în 14 noiembrie 2008, nu se poate stabili cu exactitate 
dacă solicitarea sa este considerată de acest organism ca fiind o solicitare de recunoaştere. 
Mai degrabă, se pare că acest organism o consideră o solicitare de acceptare a „practicii 
profesionale” obţinute în Marea Britanie, în vederea obţinerii calificării specializate franceze 
în endocrinologie şi diabet, şi nu o cerere de recunoaştere a calificării profesionale. În 
conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE, procedura de examinare a 
unei solicitări de autorizare pentru practicarea unei profesii reglementate trebuie finalizată cât 
mai curând printr-o decizie fundamentată corespunzător de către autoritatea competentă din 
statul membru gazdă şi, în orice caz, în termen de trei luni de la data depunerii dosarului 
complet al solicitantului. Cu toate acestea, în acest caz, termenul limită de trei luni nu se 
aplică, deoarece este vorba de condiţii legate de pregătirea specializată şi de eliberarea 
calificării specializate, aspecte care ţin de competenţa fiecărui stat membru.

Totodată, nu se poate stabili cu siguranţă dacă petiţionarul poate obţine recunoaşterea 
calificărilor în temeiul articolului 43 din tratat (a se vedea cauza C-340/89 Vlassopolou), 
deoarece nu a profesat în Marea Britanie ca specialist în medicină respiratorie sau în 
endocrinologie şi diabet.

Întrucât se pare că petiţionarul fie nu a depus o solicitare de recunoaştere (Franţa), fie a depus 
o solicitare, însă nu pe baza articolului 43 din tratat (Germania), nu putem concluziona că 
autorităţile germane sau franceze au încălcat prevederile articolului 43 din tratat. Aceste 
autorităţi nu au încălcat nici Directiva 2005/36/CE.
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Concluzie

Din motivele menţionate mai sus, Comisia nu poate concluziona că Franţa sau Germania au 
încălcat legislaţia comunitară. 


