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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0780/2011 af Igor Herzog, tysk statsborger, om anerkendelse af hans 
kvalifikationer som tandlæge i Tyskland

Andragende 0862/2011 af Maria Klein, tysk statsborger, om anerkendelse af 
kvalifikationer som tandlæge i Tyskland

1. Sammendrag af andragende 0780/2011

Andrageren er uddannet som tandlæge i Tjekkiet. Han præsenterer en temmelig forvirret 
historie om, hvordan det ikke er lykkedes ham at blive anerkendt af den myndighed, der har 
tilsynet med erhvervet i Baden-Württemberg. Han hævder, at dette delvis skyldes hans 
indvandrerbaggrund (oprindelig serber, men blev naturaliseret tysker, mens han stadig var 
mindreårig). Han hævder endvidere, at hans problemer har ført til, at hele familien er blevet 
forarmet, og at de er blevet sat ud af deres hus.

Sammendrag af andragende 0862/2011

Denne andrager støtter andragende 0780/2011, idet hun selv befinder sig i en lignende 
situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0780/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 
2011) og andragende 0862/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. 
november 2011). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, 
stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012
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"Andragende 0780/2011 og 0862/2011

Anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU-medlemsstaterne er reguleret i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Anerkendelsen af en tandlæges kvalifikationer i en anden EU-medlemsstat er omfattet af 
artikel 34-37 i direktivet, og en ansøger skal kunne dokumentere, at vedkommendes 
uddannelse opfylder de mindstekrav til uddannelse, der er anført i bilag V.3 til direktivet. 
Derudover indeholder artikel 37 en særlig ordning for anerkendelse af kvalifikationerne hos 
visse tandlæger, der er uddannet som tandlæger i den tidligere Tjekkiske Republik. De 
kompetente tyske myndigheder er bedst i stand til at vurdere en ansøgers sag. Hvis en 
ansøgers uddannelse ikke opfylder de mindstekrav til uddannelse, der er fastsat i direktivet, 
kan ansøgeren være nødt til at gennemføre udligningsforanstaltninger.

Kommissionen kan ikke på baggrund af de oplysninger, som andrageren har indsendt, 
foretage en yderligere vurdering af sagen.

For mere information om anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU-
medlemsstaterne henvises andrageren til brugervejledningen, som findes på:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_da.pdf."


