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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1288/2007 af Petr Kuty, tjekkisk statsborger, om de tyske myndigheders 
afvisning af at anerkende ham som læge

1. Sammendrag

Andrageren har været læge i 17 år og har arbejdet som læge i Tyskland i en lønnet stilling.
Han ønsker nu at arbejde som selvstændig vagtlæge, der træder ind for kolleger i weekender 
og i lægevagttjenester. Han har i denne forbindelse brug for en officiel anerkendelse fra de 
tyske myndigheder. Regeringen i Oberbayern har imidlertid nægtet dette. For at få denne 
anerkendelse skal han dokumentere, at han igennem de sidste fem år har arbejdet i mindst tre 
år som læge i Den Tjekkiske Republik. Da han allerede har boet og arbejdet som læge i 
Tyskland i syv år, er dette naturligvis umuligt. Han føler, at hans rettigheder som europæisk 
statsborger er blevet alvorligt begrænset.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren har en tjekkisk medicinsk grunduddannelse samt en første grad i almen medicin 
(1993) og er flyttet til Tyskland, hvor han udøver lægevirksomhed under opsyn. Andrageren 
ønsker nu at arbejde som selvstændig vagtlæge i Tyskland og har søgt om anerkendelse 
(kaldet "Approbation" i Tyskland) af hans tjekkiske lægeuddannelse. De tyske myndigheder i 
Bayern har afvist hans ansøgning om automatisk anerkendelse (som var blevet indsendt under 
den "hurtige procedure"), idet betingelserne for anvendelse af denne procedure ikke var 
opfyldt, og da han ikke kunne fremvise et certifikat for erhvervede rettigheder, der bekræfter, 
at han i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, har udøvet 
lægevirksomhed i mindst tre på hinanden følgende år.
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Kommissionen har kendskab til andragerens sag og blev kontaktet i juli sidste år af hans 
advokat. Ved e-mail af 6. juli 2007 underrettede Kommissionen advokaten om årsagen til, at 
andrageren ikke kunne få automatisk anerkendelse af sine tjekkiske uddannelsesbeviser på 
grundlag af erhvervede rettigheder. Det forhold, at andrageren har udøvet lægevirksomhed 
under opsyn berettiger ikke til anvendelsen af bestemmelserne om erhvervede rettigheder, 
ifølge hvilke andrageren kunne have opnået automatisk anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer, idet det i henhold til artikel 23 i direktiv 2005/36/EF1 er en forudsætning, at 
den pågældende i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og 
retmæssigt (og uden opsyn) har udøvet de pågældende former for virksomhed i mindst tre på 
hinanden følgende år.

Kommissionen informerede desuden andragerens advokat om, at det på daværende tidspunkt 
var muligt at opnå anerkendelse på grundlag af traktatens artikel 43 og den efterfølgende 
retspraksis, der giver de tyske kompetente myndigheder mulighed for at sammenligne 
andragerens uddannelse med de tyske uddannelseskrav for praktiserende læger.
Kommissionen informerede ligeledes advokaten om, at andrageren pr. 20. oktober 2007 i
henhold til artikel 10 i direktiv 2005/36/EF ville kunne opnå anerkendelse under den generelle 
ordning og således være omfattet af direktivets proceduremæssige garantier, og han kun ville 
blive pålagt udligningsforanstaltninger i tilfælde af væsentlige forskelle.

Den eneste løsning er, at andrageren indsender en ny ansøgning om anerkendelse af sine 
erhvervsmæssige kvalifikationer på grundlag af artikel 10 i direktiv 2005/36/EF. Hvis 
andrageren støder på vanskeligheder, vil Kommissionen naturligvis være villig til at støtte 
andrageren over for de tyske myndigheder."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005.
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