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Angående: Framställning 1695/2008, ingiven av W. R. (tysk medborgare), om underlåtenhet 
att följa förfarandena för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer i 
Frankrike och Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är en tysk medborgare bosatt i Storbritannien, ansökte hos de tyska 
myndigheterna och senare hos de franska myndigheterna om ett erkännande av hans 
yrkeskvalifikationer som lungspecialistläkare, efter det att han hade praktiserat detta yrke i 
Storbritannien. Framställaren kritiserar de tyska och franska myndigheternas sätt att behandla 
hans förfrågan om information om de handlingar som krävs för att inlämna en ansökan om 
godkännande av kvalifikationer. Enligt framställaren är hans ansökan för närvarande 
registrerad hos ansvarig nämnd inom det nationella rådet för den franska 
läkarsammanslutningen (Conseil National de l’Ordre des Médecins), men detta organ har inte 
besvarat förfrågan inom den tidsfrist som anges i artikel 51 i direktiv 2002/36/EG. 
Framställaren redogör för de många problem och den negativa inställning till EU som han 
mött i såväl Storbritannien som i Tyskland och Frankrike. Framställaren ber 
Europaparlamentet att ingripa för att se till att de behöriga myndigheterna följer den tidsfrist 
för besvarande som fastställs i gemenskapsrätten, eftersom det försenade beslutet leder till att 
det blir omöjligt för honom att ansöka om flera tjänster som utannonseras av franska sjukhus.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).



PE427.014 2/4 CM\785752SV.doc

SV

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställningen

Framställaren har grundläggande tysk läkarutbildning och specialistutbildning som 
allmänläkare. Examensbeviset utfärdades 1998 i Westfalen-Lippe (Tyskland) sedan han
kompletterat den specialistutbildning som han inledde 1987. 1998 flyttade han till 
Storbritannien där hans grundläggande läkarutbildning och specialistkvalifikationer i inre 
allmänmedicin har erkänts. I Storbritannien har han emellertid även arbetat inom två andra 
specialistområden, nämligen respiratorisk medicin och endokrinologi och diabetes, dock utan 
att ha erhållit några specialistkvalifikationer inom dessa områden. 

Både i Tyskland och i Frankrike har framställaren behörighet att arbeta som specialist i 
allmän (inre) medicin, för vilket han har tyskt utbildningsbevis. Nu vill han emellertid även 
arbeta som specialist i respiratorisk medicin, och i Frankrike vill han arbeta som specialist 
inom endokrinologi och diabetes.

För att få sina kvalifikationer erkända har han kontaktat såväl franska som tyska myndigheter. 
Framställaren är kritisk mot det sätt på vilket de tyska och de franska myndigheterna 
behandlat hans ansökan om erkännande och om information om vilka handlingar som krävs 
för att lämna in en ansökan om erkännande av hans kvalifikationer.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen känner till detta fall eftersom den har tagit emot ett klagomål mot Tyskland 
och mot Frankrike.

Kärnfrågan är att framställaren på grundval av sin yrkeserfarenhet från Storbritannien vill 
arbeta dels som specialist inom respiratorisk medicin i Tyskland, dels som specialist i
endokrinologi och diabetes i Frankrike, fastän han inte innehar motsvarande 
specialistkvalifikationer. I detta syfte kontaktade han två franska och sju tyska myndigheter 
nästan samtidigt. I Tyskland blev de behöriga myndigheterna förvirrade avseende innehållet i 
framställarens informella ansökan, och i fråga om Frankrike skickade han egentligen aldrig in 
någon ansökan om erkännande till de franska myndigheterna, utan snarare en informell 
skrivelse där han uppgav att han önskade arbeta som specialist i endokrinologi och diabetes.

För läkare innehåller direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer endast ett 
system just för yrkeskvalifikationer och omfattar inte erkännande av yrkeserfarenhet. Enligt
direktiv 2005/36/EG är det alltså inte möjligt att få sina yrkeskvalifikationer erkända i en 
medlemsstat endast på grundval av yrkeserfarenhet som man skaffat sig i en annan 
medlemsstat. Detta förklarar delvis de tyska och de franska myndigheternas förvirring. Enligt 
artikel 51.1 i direktiv 2005/36/EG ska den behöriga myndigheten i den mottagande 
medlemsstaten bekräfta mottagandet av ansökan inom en månad från och med mottagandet 
och underrätta sökanden om handlingar eventuellt saknas. Denna bestämmelse förutsätter att 
en riktig ansökan har lämnats in till de behöriga myndigheterna.

Av framställarens skrivelser till de tyska myndigheterna framgick det inte tydligt huruvida 
han önskade få sin yrkeserfarenhet godkänd som en del av specialistutbildningen i Tyskland i 
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syfte att få tyska specialistkvalifikationer i respiratorisk medicin, eller om hans mål var att 
ansöka om erkännande av hans yrkeskvalifikationer. Han använde inte
standardansökningsblanketten och instruktionerna till denna.

En av de tyska myndigheterna (Westfalen-Lippe) vägrade honom erkännande som specialist i 
respiratorisk medicin, eftersom han endast hade tyska kvalifikationer i grundläggande medicin 
och i allmän (inre) medicin, och inte några brittiska kvalifikationer i respiratorisk medicin. 
Denna tyska behöriga myndighet informerade honom om att han kunde bli registrerad som 
specialist i allmän (inre) medicin, och att han även kunde ansöka om att hans yrkeserfarenhet 
skulle godkännas som utbildning i syfte att uppnå tyska specialistkvalifikationer i 
respiratorisk medicin. Alternativt skulle han kunna överklaga beslutet. En annan behörig 
myndighet (Nordbaden, Bremen) svarade framställaren och bad om ett intyg som visade att
hans arbetsintyg överensstämde med direktivets minimikrav på utbildning.

Framställaren hade även kontaktat de franska myndigheterna för att få arbeta i Frankrike som 
specialist i endokrinologi och diabetes. Han hade skickat en skrivelse (utan några handlingar 
som styrkte hans begäran) till Ordre National des médecins i Paris och till Ordre National des 
médecins i Ardennerna, i vilken han uppgav att han önskade arbeta som specialist i 
endokrinologi och diabetes, men han hade inte skickat med någon ansökan om erkännande.
Även de franska myndigheterna tycks ha blivit förvirrade av hans begäran, eftersom han 
redan var registrerad som specialist i allmän (inre) medicin i Frankrike och eftersom det enligt 
direktiv 2005/36/EG inte är möjligt att arbeta som specialist utan att ha motsvarande 
specialistkvalifikationer. När kommissionen bad framställaren om kopior av hans ansökan till 
de franska myndigheterna, insåg den att han inte hade skickat in någon riktig ansökan utan 
snarare en avsiktsförklaring. Kommissionen kunde därför inte kontakta de franska 
myndigheterna genom Solvit (problemlösningsnätverket för den inre marknaden). Av 
kopiorna av framställarens senaste korrespondens och skrivelserna från Ordre des médecins 
de la Somme av den 14 november 2008 framgår det inte längre huruvida myndigheterna ser 
hans begäran som en ansökan om erkännande. Det tycks snarare som om de anser den vara en 
begäran om att de ska godkänna hans yrkeserfarenhet från Storbritannien i syfte att uppnå 
franskt erkännande som specialist i endokrinologi och diabetes, snarare än som en ansökan 
om erkännande av yrkeskvalifikationer. Det är korrekt att förfarandet för att behandla en 
ansökan om tillstånd att få utöva ett reglerat yrke enligt artikel 51.2 i direktiv 2005/36/EG
måste kompletteras så snart som möjligt och leda till ett vederbörligen motiverat beslut av den 
mottagande medlemsstatens behöriga myndighet snarast möjligt och under alla 
omständigheter inom tre månader efter det att den fullständiga ansökan inkommit. I detta fall 
skulle ändå inte tidsgränsen på tre månader tillämpas eftersom den gäller specialistutbildning 
och utfärdande av specialistkvalifikationer, något som tillhör medlemsstaternas 
behörighetsområde.

Det är dessutom tveksamt om framställaren kan uppnå erkännande av kvalifikationer enligt 
artikel 43 i fördraget (se rättspraxis i mål C- 340/89 Vlassopolou) eftersom han inte arbetat i 
Storbritannien som specialist i respiratorisk medicin eller i endokrinologi och diabetes.

Eftersom det tycks som om framställaren antingen inte lämnat in en ansökan om erkännande 
(Frankrike) eller att han lämnat in en ansökan men att den inte grundats på artikel 43 i 
fördraget (Tyskland), kan vi inte dra slutsatsen att de tyska eller de franska myndigheterna 
brutit mot bestämmelserna i artikel 43 i fördraget. Inte heller har dessa myndigheter brutit mot 
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direktiv 2005/36/EG.

Sammanfattning

Mot bakgrund av ovanstående kan kommissionen inte dra slutsatsen att någon brutit mot 
gemenskapslagstiftningen, vare sig Frankrike eller Tyskland.


