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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0930/2005, adresată de Marc Stahl, de cetăţenie germană, privind 
recunoaşterea în Germania a diplomelor de fizioterapie obţinute în Ţările de 
Jos

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care practică profesia de fizioterapeut în Germania, şi a cărui pregătire 
profesională desfăşurată în Ţările de Jos include terapia manuală, arată că a prezentat 
autorităţilor germane o cerere de autorizare în vederea practicării acestei tehnici contra unui 
tarif adecvat. Cu toate acestea, nici calificările sale şi nici institutul de învăţământ la care a 
studiat această terapie nu sunt recunoscute de către autorităţile germane competente (VdAK şi 
IKK). Petiţionarul afirmă că este dezavantajat în raport cu colegii săi olandezi care profesează 
în Germania şi care obţin onorarii mai mari având aceeaşi diplomă. Pe lângă aceasta, 
autorităţile competente au decis că petiţionarul îşi poate practica profesia numai în localitatea 
în care acesta s-a stabilit şi nu pe întreg teritoriul german, ceea ce limitează deci zona în care 
petiţionarul îşi poate trata pacienţii la domiciliu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 iulie 2006

Informaţiile comunicate de petiţionar nu sunt suficiente pentru a permite Comisiei să ia 
poziţie asupra cazului său. Astfel, Comisia îi va trimite petiţionarului o scrisoare prin care îi 
va solicita mai multe informaţii. Aceasta va informa Comisia pentru petiţii în legătură cu
evoluţia acestui dosar. 
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4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 12 decembrie 2006

Petiţionarul a obţinut recunoaşterea în Germania a diplomei sale de fizioterapeut obţinută în 
Ţările de Jos. Cu toate acestea, în Germania, practicarea specializării în cauză este 
subordonată realizării unei pregătiri ulterioare dobândirii diplomei de fizioterapeut. 
Autorităţile germane au refuzat să îi acorde petiţionarului autorizaţia solicitată pe motiv că 
instituţia care i-a emis diploma în Ţările de Jos nu figurează pe lista instituţiilor recunoscute 
de autorităţile germane pentru a oferi formare complementară.
Serviciile Comisiei au înregistrat reclamaţia petiţionarului. Întrucât petiţionarul a autorizat 
divulgarea identităţii sale, serviciile Comisiei au adresat, la 4 octombrie 2006, o scrisoare 
autorităţilor germane pentru a le solicita explicaţii, precum şi o copie a regulamentului 
german aplicabil cazului de faţă. 

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu răspunsul primit din 
partea autorităţilor germane după primirea şi analizarea acestuia. 

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 februarie 2007

La 4 octombrie 2006, serviciile Comisiei au adresat o scrisoare autorităţilor germane pentru a 
le solicita explicaţii în legătură cu cazul petiţionarului şi o copie a regulamentului german 
aplicabil în cazul respectiv. 

Prin scrisoarea din 1 decembrie 2006, autorităţile germane au subliniat că, dacă refuzul de 
autorizare a petiţionarului de a practica terapia manuală este într-adevăr motivat prin faptul că 
acesta nu a obţinut calificarea la una dintre instituţiile de pregătire care figurează în anexa 2 la 
recomandări, decizia de refuz este nefondată, întrucât recomandările-cadru nu exclud 
posibilitatea ca respectiva calificare să fie primită de la o instituţie care nu figurează în 
anexa 2.

În consecinţă, autorităţile germane au indicat că vor invita organul competent să procedeze la 
o reexaminare a dosarului petiţionarului. 

Petiţionarului i-a fost trimisă o scrisoare pentru a-l întreba dacă, între timp, dosarul său a fost 
reexaminat şi care a fost decizia luată. 

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu răspunsul dat de 
petiţionar.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 7 martie 2008

La 29 iunie 2007, serviciile Comisiei au adresat o scrisoare de punere în întârziere
autorităţilor germane, deoarece acestea nu au pus în aplicare Directiva 92/51/CEE în legătură 
cu recunoaşterea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut specializat în terapia 
manuală. 

În răspunsul lor din 26 octombrie 2007, autorităţile germane au arătat că petiţionarul nu a 
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furnizat încă nicio dovadă că posedă într-adevăr calificările necesare pentru a practica 
terapia manuală. Acestea au arătat, de asemenea, că Germania va introduce o procedură de 
recunoaştere a calificărilor pe care fizioterapeuţii specializaţi în terapie manuală le-au 
obţinut în alte state membre şi au oferit detalii privind această procedură. 

Cu toate acestea, pentru că există încă probleme de clarificat în privinţa procedurii de 
recunoaştere mutuală, Comisia va trimite din nou o scrisoare autorităţilor germane. De 
asemenea, aceasta va cere petiţionarului să transmită autorităţilor germane o copie a 
atestatului de pregătire. 

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu orice progres 
înregistrat în acest dosar.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

La 29 iunie 2007, serviciile Comisiei au adresat Germaniei, în temeiul articolului 226 din 
tratat, o scrisoare de punere în întârziere deoarece aceasta nu a pus în aplicare Directiva 
92/51/CEE1 în legătură cu recunoaşterea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut
specializat în terapia manuală.

Germania a răspuns la data de 26 octombrie 2007, menţionând că petiţionarul nu a furnizat 
încă o copie a vreunui document care să ateste calificarea acestuia în terapia manuală. 
Germania a menţionat, de asemenea, că va introduce o procedură pentru recunoaşterea 
calificărilor fizioterapeuţilor specializaţi în terapie manuală obţinute în alte state membre şi 
a furnizat detalii referitoare la această procedură.

Directiva 92/51/CEE a fost abrogată de Directiva 2005/36/CE2 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, care a intrat în vigoare începând cu 20 octombrie 2007.

Procedura propusă de către autorităţile germane nu este în conformitate cu normele 
Directivei 2005/36/CE, care trebuia pusă în aplicare în statele membre până la 20 
octombrie 2007. 

În consecinţă, Comisia a hotărât să ia măsuri oficiale împotriva Germaniei. La 27 iunie 
2008, Comisia a trimis Germaniei o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, întrucât 
Germania nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul Directivei 2005/36/CE. În 
prezent, Comisia aşteaptă observaţiile autorităţilor germane. După examinarea acestora sau 
în cazul în care nu va fi trimisă nicio observaţie până la termenul limită prevăzut, dacă va fi 
cazul, Comisia va emite un aviz motivat, astfel cum se prevede la articolul 226 din Tratat.

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu orice progres 
înregistrat în acest dosar.
                                               
1 Directiva 92/51/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind cel de-al doilea sistem 
general de recunoaştere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE, JO L 
209, 24.7.1992, p. 25.
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
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8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

La 27 iunie 2008, Comisia a trimis Germaniei un aviz motivat suplimentar legat de 
neconformitatea legislaţiei naţionale referitoare la recunoaşterea diplomelor de 
fizioterapeut obţinute în alte state membre cu dispoziţiile Directivei 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale. 

În răspunsul lor din 26 august 2008, autorităţile germane au anunţat că vor proceda la 
punerea în conformitate a legislaţiei incriminate cu normele prevăzute de Directiva 
2005/36/CE şi că lucrează la elaborarea unui proiect. În ceea ce priveşte petiţionarul, 
autorităţile germane au subliniat că tribunalul de contencios social din Berlin a decis prin 
hotărârea din 2 iunie 2008 că, din perspectiva legislaţiei germane, petiţionarul nu posedă 
calificarea necesară pentru a practica terapia manuală. Autorităţile germane au menţionat 
că nu ştiu dacă petiţionarul a introdus un recurs, subliniind însă că, într-un astfel de caz, nu 
se poate proceda la o nouă evaluare a calificărilor petiţionarului în cursul procedurii 
judiciare. 

În consecinţă, Comisia a adresat petiţionarului o scrisoare pentru a solicita o copie a acestei 
hotărâri judecătoreşti şi pentru a afla dacă petiţionarul a introdus o procedură de apel.

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu evoluţia acestui dosar.

9. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

În ceea ce priveşte petiţia originală, la 27 iunie 2008 Comisia a trimis Germaniei o scrisoare 
de punere în întârziere deoarece aceasta nu a pus în aplicare Directiva 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale1 pentru profesia de fizioterapeut specializat în terapia 
manuală. În răspunsul lor din 26 august 2008, autorităţile germane au anunţat că vor proceda 
la modificarea legislaţiei pentru a se conforma dispoziţiilor prevăzute de Directiva 
2005/36/CE. 

La 4 februarie 2009, Germania a trimis a scrisoare prin care menţiona modificările propuse în 
legislaţie. Această propunere este examinată de către Comisie. 

Comisia va informa Comisia pentru petiţii cu privire la rezultatul acestei analize.

În ceea ce priveşte cererea individuală a petiţionarului pentru recunoaşterea calificării sale, în 
scrisoarea sa din 26 august 2008, Germania a precizat că autorităţile germane nu au putut să 
revină asupra hotărârii lor, întrucât în cazul petiţionarului exista o procedură judiciară în curs 
de desfăşurare. La 2 iunie 2008 Tribunalul social din Berlin a pronunţat o hotărâre împotriva 
petiţionarului, statuând că acesta nu posedă calificarea necesară pentru a practica terapia 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, JO L 255/22, 30.09.2005.
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manuală în Germania. La 8 decembrie 2008, reprezentantul legal al petiţionarului a informat 
Comisia că acesta a contestat hotărârea Tribunalului social din Berlin şi că recursul este 
pendinte în faţa instanţei sociale din Berlin-Brandenburg. În scrisoarea sa din 4 februarie 
2009, Germania şi-a reiterat poziţia conform căreia autorităţile germane nu pot reveni asupra 
deciziei luate cu privire la cererea petiţionarului, întrucât în cazul acestuia exista o procedură 
judiciară în curs de desfăşurare.

La 8 noiembrie 2008, petiţionarul a trimis o scrisoare cu informaţii suplimentare. În această 
scrisoare, petiţionarul susţine că fondurile de asigurări de sănătate RVO aplică un tratament 
discriminatoriu la adresa fizioterapeuţilor specializaţi în terapia manuală care au drept de 
practică în Berlinul de est: aceştia sunt plătiţi mai puţin pentru serviciile prestate decât colegii 
lor care au drept de practică în Berlinul de vest sau în partea de vest a Germaniei. De 
asemenea, petiţionarul argumentează că, comportamentul fondurilor de asigurare de sănătate 
RVO contravine Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale1. 

Comisia nu deţine competenţa de a soluţiona problema remunerării diferenţiate plătite 
fizioterapeuţilor specializaţi în terapia manuală cu drept de practică în diferitele regiuni ale 
Germaniei. Această diferenţiere nu poate fi considerată drept o încălcare a articolelor 12, 43 
sau 49 din Tratatul CE şi reprezintă o chestiune care intră în competenţa exclusivă a 
autorităţilor naţionale respective. În scrisoarea sa din 8 noiembrie 2008, petiţionarul nu 
explică modul în care fondurile de asigurare de sănătate RVO încalcă Directiva 2005/29/CE 
privind practicile comerciale neloiale. 

10. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 15 mai 2009

La 4 februarie 2009, guvernul federal al Germaniei a trimis o scrisoare Comisiei în care a 
admis încă o dată faptul că legislaţia germană privind recunoaşterea calificărilor profesionale 
ale fizioterapeuţilor care practică terapia manuală nu este în conformitate cu Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale (denumită în continuare 
Directiva)2. În această scrisoare, autorităţile germane au făcut referire la un amendament 
propus la legislaţia germană pentru a implementa în mod adecvat Directiva pentru această 
profesie. În aceeaşi scrisoare, guvernul federal al Germaniei a declarat că autorităţile germane 
au procedat deja în conformitate cu dispoziţiile directivei, chiar dacă legislaţia germană nu 
este în conformitate cu legislaţia CE. 

Având în vedere faptul că scrisoarea guvernului federal german nu a cuprins proiectul de text 
legislativ al amendamentului propus şi nici un termen-limită posibil pentru adoptarea acestuia, 
Comisia a considerat că Germania nu a garantat încetarea încălcării legislaţiei CE în viitorul 
apropiat. 

                                               
1 Directiva nr. 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului („Directiva 
privind practicile comerciale neloiale”) (Text cu relevanţă pentru SEE), JO L 149/22, 11.06.2005.
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, JO L 255/22, 30.09.2005.
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Comisia nu a fost de acord cu declaraţia guvernului federal german conform căreia, în ciuda 
lipsei de conformitate cu legislaţia, autorităţile germane au procedat deja în conformitate cu 
dispoziţiile directivei. Cazul petiţionarului demonstrează contrariul: dacă autorităţile germane 
ar fi vrut într-adevăr să aplice corect legislaţia CE, acestea ar fi admis în faţa tribunalului care 
a judecat cazul că refuzul lor de a rambursa petiţionarul din fondurile de asigurare de sănătate 
a fost contrar legislaţiei CE şi ar fi putut solicita tribunalului să dea o sentinţă favorabilă 
petiţionarului. Comportamentul autorităţilor germane în cazul procedurii judiciare în curs de 
desfăşurare a petiţionarului demonstrează că autorităţile germane nu respectă încă legislaţia 
CE. 

Astfel, la 15 aprilie 2009, Comisia a trimis guvernului federal german un aviz motivat în 
conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE, acordându-i un termen de două luni pentru a 
înceta încălcarea legislaţiei CE. În cazul în care acest termen-limită este depăşit fără ca 
autorităţile germane să ia măsurile necesare, Comisia va lua în considerare trimiterea acestui 
caz în faţa Curţii Europene de Justiţie. 

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiţii în legătură cu progresul înregistrat în 
acest dosar.

11. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

În urma avizului motivat adresat de Comisie la 15 aprilie 2009, guvernul federal german a 
informat Comisia prin scrisoarea din data de 15 iunie 2009 că o nouă recomandare-cadru 
privind recunoaşterea calificărilor de fizioterapeut specializat în terapia manuală a intrat în 
vigoare la 6 aprilie 2009. Comisia consideră că legislaţia germană din acest domeniu este în 
prezent conformă cu dispoziţiile Directivei 2005/36/CE.

În ceea ce priveşte cazul individual al petiţionarului, autorităţile germane competente au 
apreciat că pregătirea profesională pe care acesta a urmat-o este considerabil diferită de 
cerinţele de pregătire profesională din Germania şi au condiţionat recunoaşterea acesteia de
aplicarea unei măsuri compensatorii. Petiţionarul a respins măsura compensatorie şi a iniţiat o 
acţiune pe lângă Tribunalul social federal. Acest litigiu este încă pendinte. 

Intenţia petiţionarului este de a fi recunoscut în mod automat ca fizioterapeut specializat în 
terapia manuală în Germania, pentru a putea fi rambursat din fondurile de securitate socială
pentru serviciile pe care le oferă. 

Nici Comisia şi nici Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) nu au competenţa de a obliga 
autorităţile germane să recunoască în mod automat calificările petiţionarului. În consecinţă, nu 
s-a considerat necesară continuarea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar şi 
aducerea Germaniei în faţa CEJ. La 20 octombrie 2009, petiţionarul a fost informat prin e-
mail în legătură cu intenţia de închidere a cazului său. Acesta a răspuns la e-mailul respectiv 
la 26 octombrie 2009, însă răspunsul nu conţinea nicio informaţie nouă care să justifice 
continuarea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar.

Petiţionarul a fost informat că, în cazul în care consideră că nu ar fi trebuit să fie supus 
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niciunei măsuri compensatorii, este de competenţa tribunalelor germane să decidă dacă 
autorităţile competente au avut dreptate sau nu să impună astfel de măsuri drept condiţie 
pentru recunoaşterea calificărilor sale obţinute în străinătate.

Comisia a sugerat petiţionarului să îşi depună din nou cererea şi să solicite recunoaşterea 
calificărilor sale profesionale în temeiul legislaţiei germane modificate, care este în prezent 
conformă cu legislaţia comunitară. 


