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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0771/2011, ingediend door Algimantas-Jonas Petraitis (Litouwse 
nationaliteit), over de erkenning van zijn medische opleiding

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in de Sovjetunie opgeleid tot arts en verwierf zijn opleidingstitel in 1972 in Litouwen. 
Hoewel het Litouwse Ministerie van Volksgezondheid een document heeft afgegeven om te 
bekrachtigen dat zijn opleidingstitel voldoet aan de in Richtlijn 2005/36/EG vastgestelde eisen, is 
hij niet bevoegd om in Duitsland als arts werkzaam te zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Richtlijn 2005/36/EG1 (betreffende verworven rechten) 
erkennen de lidstaten onder andere de opleidingstitels van arts die toegang geven tot de 
beroepswerkzaamheden van arts met een basisopleiding en die door de voormalige Sovjetunie 
zijn afgegeven voorzover de autoriteiten van (in dit geval) Litouwen officieel bevestigen dat 
deze opleidingstitels op hun grondgebied dezelfde juridische waarde hebben als de 
opleidingstitels die door hen onder andere worden afgegeven voor wat betreft de toegang tot de 
beroepswerkzaamheden van arts met een basisopleiding.

Krachtens deze bepaling dient bedoelde bevestiging echter vergezeld te gaan van een door 
dezelfde autoriteiten afgegeven verklaring, waarin wordt bevestigd dat de houders ervan de 
betrokken werkzaamheden tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van deze verklaring voorafgaan, 
gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige wijze op het 
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grondgebied van deze autoriteiten hebben uitgeoefend.

Uit de door de indiener overgelegde feiten blijkt dat in casu niet aan dit laatste vereiste 
betreffende het bij te voegen certificaat werd voldaan aangezien de indiener al sinds 1989 in 
Duitsland woont. Bijgevolg lijken de beweringen van de indiener ongegrond te zijn.


