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Ref.: Petiția nr. 1288/2007, adresată dePetr Kuty, de naționalitate cehă, privind 
refuzul autorităților din Germania de a recunoaște calitatea sa de medic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este medic de 17 ani și a profesat ca medic în Germania, fiind remunerat pentru 
activitatea sa. Acum, petiționarul dorește să profeseze ca medic independent, cu practică 
privată, care și-ar înlocui colegii la sfârșit de săptămână și în cazurile în care este solicitat. 
Pentru a acționa astfel, acesta are nevoie de recunoașterea oficială din partea autorităților din 
Germania. Cu toate acestea, guvernul din Bavaria Superioară refuză recunoașterea. Pentru a 
obține recunoașterea, petiționarul trebuie să dovedească faptul că în ultimii cinci ani a 
profesat ca medic în Republica Cehia cel puțin timp de trei ani. Având în vedere faptul că 
timp de șapte ani a trăit și a profesat în Germania acest lucru este, desigur, imposibil. 
Petiționarul consideră că drepturile sale de cetățean european au fost serios limitate.

2. Admisibilitate

Se declară admisibilă la 30 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiționarul deține o calificare cehă în medicină de bază și o calificare de prim grad în 
medicină generală (1993) și s-a mutat în Germania unde a efectuat activități medicale sub 
supraveghere. Petiționarul dorește acum să își exercite profesia ca medic independent în 
Germania și a depus o cerere pentru recunoașterea (în Germania se numește „aprobare”) a 
calificării sale medicale cehe. Autoritățile germane din Bavaria i-au refuzat cererea de 
recunoaștere automată (care a fost introdusă în „termen scurt”), deoarece nu au fost 
îndeplinite condițiile pentru o acțiune în termen scurt și petiționarul nu a furnizat un certificat 
de drepturi dobândite care să demonstreze că acesta a exercitat activități în calitate de medic 
timp de cel puțin trei ani din ultimii cinci ani anteriori emiterii certificatului.
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Comisia are cunoștință de cazul petiționarului, fiind consultată în iulie anul trecut de avocatul 
acestuia, și l-a informat pe avocatul petiționarului prin e-mail-ul din 6 iulie 2007 cu privire la 
motivul pentru care acesta nu se poate bucura de recunoașterea automată a calificării sale cehe 
pe baza drepturilor dobândite. Faptul că petiționarul a exercitat profesiuni medicale sub 
supraveghere nu poate fi luat în considerare pentru aplicarea prevederii drepturilor dobândite, 
conform căreia petiționarul ar fi putut obține recunoașterea automată a calificării sale 
profesionale astfel cum este prevăzut în articolul 23 din Directiva 2005/36/CE1 cu condiția ca 
persoana respectivă să fi fost angajată efectiv și legal (fără supraveghere) în activitățile în 
cauză timp de cel puțin trei ani consecutiv în timpul celor cinci ani anteriori acordării 
certificatului. 

Comisia l-a informat, de asemenea, pe avocatul petiționarului că recunoașterea experienței
poate fi obținută în temeiul articolului 43 din tratat și a jurisprudenței ulterioare, care ar 
permite autorităților germane competente să compare formarea profesională a petiționarului 
cu cerințele de formare profesională germane pentru medicii generaliști. De asemenea, 
Comisia l-a informat pe avocatul petiționarului că, începând cu 20 octombrie 2007, în temeiul 
articolului 10 din Directiva 2005/36/CE, petiționarul ar beneficia de recunoaștere în cadrul 
sistemului general și că, prin urmare, acesta ar beneficia de garanțiile procedurale ale 
directivei și de faptul că i se pot impune măsuri compensatorii doar în caz de diferențe 
substanțiale. 

Singura soluție pentru petiționar este să depună din nou o cerere pentru  recunoașterea 
calificărilor sale profesionale în temeiul articolului 10 din Directiva 2005/36/CE. În cazul în 
care petiționarul întâmpină dificultăți, Comisia este dispusă să îl susțină în fața autorităților
germane. 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor 

profesionale, JO L 255, 30.9.2005.


