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Asia: Vetoomus nro 1288/2007 Petr Kuty, Tšekin kansalainen, Saksan viranomaisten 
kieltäytymisestä hänen lääkärin pätevyytensä tunnustamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on ollut 17 vuoden ajan lääkäri ja harjoittanut lääkärin ammattia 
Saksassa palkattuna työntekijänä. Hän haluaisi nyt toimia itsenäisenä päivystyslääkärinä ja 
tehdä sijaisuuksia viikonloppuisin ja päivystyspalveluissa. Tämä edellyttää, että Saksan 
viranomaiset tunnustavat virallisesti hänen pätevyytensä. Ylä-Baijerin hallitus on kuitenkin 
kieltäytynyt tästä. Pätevyytensä tunnustamiseksi vetoomuksen esittäjän on osoitettava, että 
hän on viimeisten viiden vuoden aikana työskennellyt lääkärinä Tšekin tasavallassa vähintään 
kolmen vuoden ajan. Koska hän on asunut ja harjoittanut lääkärin ammattia Saksassa jo 
seitsemän vuoden ajan, tämä on tietenkin mahdotonta. Vetoomuksen esittäjä kokee, että 
hänen oikeuksiaan EU:n kansalaisena on vakavasti rajoitettu.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjällä on Tšekin tasavallassa suoritettu lääketieteen ja yleislääketieteen 
perustutkinto (1993) ja hän on muuttanut Saksaan, missä on harjoittanut lääketieteellisiä 
tehtäviä valvotuissa oloissa. Nyt vetoomuksen esittäjä haluaisi harjoittaa ammattiaan 
itsenäisenä päivystyslääkärinä Saksassa ja on hakenut tšekkiläiselle lääketieteen tutkinnolleen 
virallista tunnustamista (Saksassa "Approbation"). Saksan viranomaiset Baijerissa ovat 
kieltäytyneet hyväksymästä hänen automaattista tunnustamista ("short course") koskevaa 
pyyntöään, sillä lyhyeen käsittelyyn vaadittavat ehdot eivät ole täyttyneet eikä vetoomuksen 
esittäjä ole kyennyt esittämään saavutetuista oikeuksista todistusta, josta olisi käynyt ilmi, että 
hän on toiminut lääkärinä vähintään kolme vuotta todistuksen myöntämistä edeltäneiden 
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viiden vuoden aikana.

Komissio on tietoinen vetoomuksen esittäjän tapauksesta. Viime vuoden heinäkuussa 
vetoomuksen esittäjän asianajaja otti komissioon yhteyttä. Komissio ilmoitti tälle 
sähköpostitse 6. heinäkuuta 2007, miksei vetoomuksen esittäjän tšekkiläistä tutkintoa voida 
saavutettujen oikeuksien perusteella automaattisesti tunnustaa. Sitä, että vetoomuksen esittäjä 
on harjoittanut lääkärin ammattia valvotuissa oloissa, ei voida ottaa huomioon saavutettuja 
oikeuksia koskevan säännöksen soveltamisessa, jonka seurauksena vetoomuksen esittäjän 
ammattitutkinto olisi voitu automaattisesti tunnustaa, sillä direktiivin 2005/36/EY1

23 artiklassa edellytetään, että asianomainen henkilö on harjoittanut tosiasiallisesti ja 
laillisesti (ilman valvontaa) asianomaista toimintaa yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta 
todistuksen myöntämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana.

Komissio ilmoitti vetoomuksen esittäjän asianajajalle myös, että silloin tunnustaminen 
voitaisiin suorittaa EY:n perustamissopimuksen 43 artiklan ja myöhemmän oikeuskäytännön 
perusteella, minkä ansiosta Saksan toimivaltaiset viranomaiset voisivat verrata vetoomuksen 
esittäjän koulutusta Saksan yleislääkäreiden koulutusvaatimuksiin. Vetoomuksen esittäjän 
asianajajalle ilmoitettiin niin ikään, että 20. lokakuuta 2007 alkaen vetoomuksen esittäjä voisi 
direktiivin 2005/36/EY 10 artiklan mukaisesti hyötyä yleisestä tunnustamisjärjestelmästä ja 
siten tätä direktiiviä koskevista menettelytakuista ja siitä, että korvaavia toimenpiteitä 
voitaisiin soveltaa häneen vain, jos olennaisia eroja havaitaan.

Vetoomuksen esittäjän ainoaksi mahdollisuudeksi jää hakea ammattitutkintonsa tunnustamista 
uudelleen direktiivin 2005/36/EY 10 artiklan perusteella. Mikäli vetoomuksen esittäjä kohtaa 
ongelmia, komissio voi luonnollisesti tukea tätä yhteydenpidossa Saksan viranomaisiin.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden 

tunnustamisesta, EUVL L 255, 30.9.2005.


