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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon Romanian yliopistossa. Hän 
asuu Belgiassa. Hän haki kesäkuussa 2007 tutkintotodistuksensa vastaavuuden tunnustamista
Belgian ranskankielisen yhteisön opetus- ja tutkimushallitukselta (Administration Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique). 
Hän sai lokakuussa 2007 kyseiseltä elimeltä ylemmän korkeakoulututkinnon vastaavuuden. 
Näin ollen yliopistotaso on tunnustettu, mutta erikoistumistasoa ei ole selvennetty, minkä 
vuoksi hänellä ei ole mahdollisuutta ammattinsa harjoittamiseen. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että tällainen tunnustaminen on ristiriidassa direktiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY 
kanssa.
2. Käsiteltäväksi ottaminen

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

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon Romanian yliopistossa. Hän 
asuu Belgiassa ja haki kesäkuussa 2007 romanialaisen tutkintotodistuksensa vastaavuuden 
tunnustamista. Hän osoitti hakemuksensa Belgian ranskankielisen yhteisön opetus- ja 
tutkimushallitukselle (Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche 
scientifique de la Communauté française de Belgique). Hän sai lokakuussa 2007 ylemmän 
korkeakoulututkinnon vastaavuuden, ja näin ollen hänen yliopistotasonsa tunnustettiin. Hänen 
erikoistumistasoaan ei kuitenkaan selvennetty, minkä vuoksi vetoomuksen esittäjällä ei ole 
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mahdollisuutta fysioterapeutin ammatin harjoittamiseen. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
tällainen tunnustaminen on ristiriidassa direktiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY kanssa.   

II. Vetoomusta koskevat komission huomiot 

Direktiivit 92/51/ETY1 ja 89/48/ETY2 on kumottu direktiivillä 2005/36/EY3 20. lokakuuta 
2007 alkaen. Direktiiviä 2005/36/EY on sovellettu 20. lokakuuta 2007 lähtien (samaa käsitettä 
sovelletaan uudessa järjestelmässä pienin muutoksin). Tämä direktiivi antaa 
ammattilaiselle/siirtolaiselle mahdollisuuden ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa, johon hän on 
hankkinut pätevyyden jossakin toisessa jäsenvaltiossa, mikäli: 

 ammatti on säännelty vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja
 siirtolainen on joko hankkinut ammattipätevyyden EU:ssa tai hän on hankkinut 

ammattipätevyyden kolmannessa maassa ja hänellä on kolmen vuoden ammatillinen 
kokemus kyseisestä ammatista sen jäsenvaltion alueella, joka tunnusti hänen 
muodollisen ammattipätevyytensä.

Fysioterapeutin ammattia ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa. Fysioterapeutin 
pätevyyden tunnustaminen kuuluu direktiivin 2005/36/EY III osaston I luvun sisältämän niin 
sanotun koulutuksesta annettavien asiakirjojen yleisen tunnustamisjärjestelmän 
soveltamisalaan. Yleinen järjestelmä ei sisällä ammattipätevyyden automaattista 
tunnustamista. Järjestelmän perustana on se, että vastaanottavan jäsenvaltion on sallittava EU-
kansalaisen harjoittaa ammattia alueellaan, vaikka tällä ei olekaan vaadittavaa kansallista 
todistusta, jos hänellä on toisessa jäsenvaltioissa saman ammatin harjoittamiseen vaadittava 
pätevyystodistus. 

Vain jos siirtotyöläisen koulutuksen ja ammattikoulutuksen ja vastaanottavan jäsenvaltion 
vaatimusten välillä on huomattavia eroja (keston tai sisällön osalta), vastaanottava jäsenvaltio 
voi edellyttää siirtotyöläiseltä korvaavia toimenpiteitä (sopeutumisjakso tai kelpoisuuskoe) 
siirtotyöläisen valinnan mukaan. 

Ammattipätevyyden tunnustamista koskeva menettely on saatettava päätökseen 
mahdollisimman nopeasti, ja siitä on annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen päätös asianmukaisine perusteluineen kolmen kuukauden kaikkien vaadittavien 
asiakirjojen esittämisestä. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa kuukaudella tapauksissa, 
joihin sovelletaan niin kutsuttua yleistä järjestelmää (direktiivin 2005/36/EY 51 artiklan 2 
kohta). Määräaika otettiin käyttöön edellisen direktiivin perusteella.  

Direktiivissä 2005/36/EY otetaan käyttöön oikeudellinen perusta toisessa jäsenvaltiossa 
hankitun ammattipätevyyden tai myönnetyn tutkintotodistuksen tunnustamiseksi, jotta 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 92/51/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä 
ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä (EYVL L 209, 24.7.1992, 
s. 25).
2 Neuvoston direktiivi 89/48/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta 
ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä 
järjestelmästä (EYVL L 19, 24.1.1989, s. 16).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 25, 30.9.2005, s. 22). 
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kyseinen henkilö voi harjoittaa tutkintotodistuksen oikeuttamaa ammattia. Direktiivi 
2005/36/EY ei kata korkeakoulututkintojen tunnustamista eli sellaisen toisessa jäsenvaltiossa 
myönnetyn tutkintotodistuksen tunnustamista, joka oikeuttaa todistuksen haltijan jatkamaan 
opintoja tai käyttämään tutkintonimikettä vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 
Korkeakoulututkinnon tunnustamista varten jokaisella jäsenvaltiolla on toimivalta päättää 
toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden yliopistojen myöntämien tutkintotodistusten 
vastaavuudesta. 

III. Päätelmät

Kansalaisen toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että vetoomuksen esittäjä ei ole 
esittänyt toimivaltaiselle viranomaiselle ammatinharjoittamista koskevaa pyyntöä. 
Ammattipätevyyden tunnustamisen sijaan vetoomuksen esittäjä on saanut siten 
yliopistotutkintotodistuksensa akateemista vastaavuutta koskevan tunnustuksen. Belgiassa 
fysioterapeutin ammatista vastaava toimivaltainen viranomainen on: 

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruxelles
Puhelin : +32 2 524 97 66
Faksi : +32 2 524 98 15
Sähköposti: caroline.jadot@health.fgov.be  

Tätä säänneltyä ammattia koskevissa kysymyksissä yhteyshenkilö on: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles 
Puhelin : +32.2.238.34.54
Faksi : +32.2.230.59.12
Sähköposti: neli@belspo.be  
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