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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1288/2007, ingiven av Petr Kuty (tjeckisk medborgare), om de 
tyska myndigheternas vägran att erkänna honom som läkare

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har varit läkare i 17 år och försörjt sig som läkare genom betald anställning. Nu 
vill han arbeta som oberoende jourläkare, som ska ersätta kolleger under helger och som 
bakjour. För att göra detta måste han få ett officiellt erkännande av de tyska myndigheterna. 
Men regeringen i Oberbayern har vägrat att ge det. För att få ett erkännande måste han bevisa 
att han under de senaste fem åren har arbetat minst tre år som läkare i Tjeckien. Eftersom han 
redan har bott och arbetat som läkare i Tyskland under sju år är detta naturligtvis omöjligt. 
Han anser att hans rättigheter som EU-medborgare har begränsats i betydande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Framställaren har en tjeckisk medicinsk grundutbildning och legitimation som allmänläkare 
(1993). Han har flyttat till Tyskland, där han är verksam som läkare under ledning. 
Framställaren vill nu utöva sitt yrke som privatpraktiserande jourläkare i Tyskland och har 
ansökt om erkännande (i Tyskland kallat ”Approbation”) av hans tjeckiska medicinska 
kvalifikationer. De tyska myndigheterna i Bayern har avslagit hans begäran om automatiskt 
erkännande (vilken hade ingetts som ett ärende för ”snabb handläggning”) eftersom 
förutsättningarna för ett automatiskt erkännande inte var uppfyllda och eftersom han inte 
kunde uppvisa ett intyg om förvärvade rättigheter som visade att han hade utövat läkaryrket 
under minst tre år av den femårsperiod som föregår utfärdandet av intyget.

Adlib Express Watermark



PE415.074v01-00 2/2 CM\750388SV.doc

SV

Kommissionen känner till framställarens fall och tillfrågades i juli i fjol av dennes advokat. 
Kommissionen informerade den 6 juli 2007 framställarens advokat per e-post om varför 
framställaren inte kunde få ett automatiskt erkännande av sina tjeckiska kvalifikationer på 
grundval av förvärvade rättigheter. Det faktum att framställaren har utövat läkaryrket under 
ledning får inte medräknas vid tillämpningen av de bestämmelser om förvärvade rättigheter 
enligt vilka framställaren skulle ha kunnat erhålla automatiskt erkännande av sina 
yrkeskvalifikationer, eftersom det enligt artikel 23 i direktiv 2005/36/EG1 krävs att personen i 
fråga faktiskt och lagligen (utan ledning) har utövat verksamheten i fråga under minst tre år i 
följd under den femårsperiod som föregår intygets utfärdande. 

Kommissionen informerade också framställarens advokat om att ett erkännande vid denna 
tidpunkt kunde erhållas på grundval av artikel 43 i EU-fördraget och senare rättspraxis, enligt 
vilken de behöriga tyska myndigheterna skulle kunna jämföra framställarens utbildning med 
de tyska utbildningskraven för allmänläkare. Kommissionen informerade också framställarens 
advokat om att framställaren från och med den 20 oktober 2007, enligt artikel 10 i 
direktiv 2005/36/EG, skulle kunna erhålla ett erkännande enligt det allmänna systemet och på 
så sätt dra fördel av direktivets rättssäkerhetsgarantier och av att kompensationsåtgärder bara 
skulle kunna åläggas honom vid väsentliga skillnader. 

Den enda lösningen för framställaren är att på nytt ansöka om erkännande av hans 
yrkeskvalifikationer på grundval av artikel 10 i direktiv 2005/36/EG. Om framställaren får 
problem är kommissionen givetvis villig att ge honom stöd i kontakterna med de tyska 
myndigheterna. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, 
EUT L 255, 30.9.2005.
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