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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/   /EF

af                             

om ændring af

Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning

for anerkendelse af erhvervsuddannelser og om ændring af

Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF,

78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,

85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv:

sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje,

tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 40, arti-

kel 47, stk. 1, artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, og artikel 55,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               
1 EFT C 28 af 26.1.1998, s. 1.
2 EFT C 235 af 27.7.1998, s. 53.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 2.7.1998 (EFT C 226 af 20.7.1998, s. 26), Rådets fælles

holdning af            (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Kommissionen afgav den 16. februar 1996 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om an-

vendelsen af den generelle ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videre-

gående uddannelse; rapporten blev udarbejdet i overensstemmelse med artikel 13 i Rådets

direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig

anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende uddannelser af mindst tre

års varighed1; Kommissionen forpligtede sig i rapporten til at undersøge muligheden af i

nævnte direktiv at medtage forpligtelsen til i forbindelse med behandlingen af en ansøgning

om anerkendelse at tage den efter eksamensbeviset erhvervede erfaring i betragtning, at ind-

føre begrebet "lovreguleret uddannelse"; Kommissionen påtog sig også at undersøge, på

hvilke måder den ved artikel 9, stk. 2, i samme direktiv nedsatte koordinationsgruppes rolle

kan udvikles med henblik på at sikre en mere ensartet anvendelse og fortolkning af direktivet;

(2) begrebet "lovreguleret uddannelse", der er indført ved Rådets direktiv 92/51/EØF af

18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supple-

ring af direktiv 89/48/EØF2, i det følgende benævnt "direktiverne om den generelle ordning",

bør udvides til at gælde for den oprindelige generelle ordning, og der bør lægges samme prin-

cipper til grund herfor, idet de samme bestemmelser skal gælde; det bør overlades de enkelte

medlemsstater at vælge metoderne til fastsættelse af, hvilke erhverv der er omfattet af lovre-

guleret uddannelse;

                                               
1 EFT L 19 af 24.1.1989, s. 16.
2 EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/38/EF

(EFT L 184 af 12.7.1997, s. 31).
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(3) ifølge direktiverne om den generelle ordning kan værtsmedlemsstaten på visse betingelser

kræve udligningsforanstaltninger fra ansøgerens side, særlig når den uddannelse, han har

modtaget, vedrører teoretiske og/eller praktiske fag, der er væsentligt forskellige fra dem, der

er omfattet af det i værtsmedlemsstaten foreskrevne eksamensbevis; i medfør af traktatens ar-

tikel 39 og 43, som fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol1, tilkommer det

værtsmedlemsstaten at bedømme, om en erhvervserfaring er tilstrækkelig til at dokumentere,

at den pågældende besidder de krævede kundskaber; af hensyn til klarheden og retssikkerhe-

den for borgere, der ønsker at udøve deres erhverv i en anden medlemsstat, er det ønskeligt, at

direktiverne om den generelle ordning skal omfatte den forpligtelse, værtsmedlemsstaten har

til at undersøge, om de pågældende fag og discipliner dækkes af den erhvervserfaring, ansø-

geren har erhvervet efter at have opnået det eller de eksamensbeviser, han fremviser;

(4) den i direktiverne om den generelle ordning fastsatte samordningsprocedure bør forbedres og

forenkles ved at sætte koordinationsgruppen i stand til at vedtage udtalelser om de spørgsmål

vedrørende den generelle ordnings praktiske anvendelse, Kommissionen forelægger den, og

ved at udtalelserne offentliggøres;

                                               
1 Sag C-340/89 (Vlassopoulou), Sml. [1991] I-2357.
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(5) i meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet om SLIM-initiativet har Kommissionen for-

pligtet sig til at fremsætte forslag om at forenkle ajourføringen af fortegnelserne over de

eksamensbeviser, der kan anerkendes automatisk; Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993

om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamens-

beviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser1 indeholder en enkel fremgangsmåde på

området for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for alment praktise-

rende læger; erfaringen viser, at denne fremgangsmåde tager tilstrækkeligt hensyn til retssik-

kerheden; det er ønskeligt at udvide denne fremgangsmåde til at gælde for de øvrige eksa-

mensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for den

almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og andre læger,

der omhandles i Rådets direktiv 77/452/EØF2, 77/453/EØF3, 78/686/EØF4, 78/687/EØF5,

78/1026/EØF6, 78/1027/EØF7, 80/154/EØF8, 80/155/EØF9, , 85/432/EØF10, 85/433/EØF11 og

93/16/EØF, i det følgende benævnt "sektordirektiverne";

                                               
1 EFT L 165 af 7.7.1993, s. 1. Senest ændret ved direktiv 1999/46/EF (EFT L  139 af 2.6.1999,

s. 25).
2 EFT L 176 af 15.7.1977, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
3 EFT L 176 af 15.7.1977, s. 8. Ændret ved direktiv 89/595/EØF (EFT L 341 af 23.11.1989,

s. 30).
4 EFT L 233 af 24.8.1978, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
5 EFT L 233 af 24.8.1978, s. 10. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
6 EFT L 362 af 23.12.1978, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
7 EFT L 362 af 23.12.1978, s. 7. Ændret ved direktiv 89/594/EØF (EFT L 341 af 23.11.1989,

s. 19).
8 EFT L 33 af 11.2.1980, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
9 EFT L 33 af 11.2.1980, s. 8. Ændret ved direktiv 89/594/EØF.
10 EFT L 253 af 24.9.1985, s. 34.
11 EFT L 253 af 24.9.1985, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
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(6) efter retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol er medlemsstaterne ikke forplig-

tet til at anerkende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som ikke

godtgør, at uddannelsen er erhvervet i en af medlemsstaterne1; medlemsstaterne bør imidlertid

tage den af den pågældende i en anden medlemsstat opnåede erhvervserfaring i betragtning2;

på den baggrund bør der i sektordirektiverne indføres en bestemmelse om, at når  en med-

lemsstat har anerkendt et i et tredjeland opnået eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifika-

tionsbevis for en uddannelse til sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og syge-

pleje, tandlæge, dyrlæge, jordemoder, arkitekt, farmaceut eller læge, samt den af den pågæl-

dende i en medlemsstat opnåede erhvervserfaring, er der tale om EF-forhold, som de øvrige

medlemsstater bør  gennemgå;

(7) der bør angives en frist for medlemsstaternes beslutningstagning vedrørende ansøgninger om

anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejer-

sker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre,

arkitekter, farmaceuter og læger, der er opnået i et tredjeland;

                                               
1 Sag C-154/93 (Tawil-Albertini), Sml. [1994], I-451.
2 Sag C-319/92 (Haim), Sml. [1994], I-425.
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(8) et afslag på en ansøgning eller undladelse af at træffe beslutning inden for den fastsatte frist

skal kunne indbringes for domstolene; medlemsstaterne bør begrunde et afslag på anerken-

delse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med

ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter,

farmaceuter og læger; når en medlemsstat beslutter at anerkende et eksamensbevis, et certifi-

kat eller et andet kvalifikationsbevis kan den selv afgøre om den vil begrunde beslutningen;

(9) af retfærdighedshensyn bør der fastsættes overgangsordninger til fordel for visse tandlæger i

Italien, som er indehavere af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, der

er udstedt i Italien, men som vedrører lægeuddannelser, der er påbegyndt efter udløbet af den i

artikel 19 i direktiv 78/686/EØF fastsatte frist;

(10) i artikel 15 i direktiv 85/384/EØF1 er der fastsat en afvigelse i en overgangsperiode, der er

udløbet; denne bestemmelse bør udgå;

(11) der bør i artikel 24 i direktiv 85/384/EØF foretages en klar sondring mellem de formaliteter,

der foreskrives i tilfælde af etablering, og dem, der foreskrives i tilfælde af udførelse af tjene-

steydelser, for derved at gøre den frie udveksling af arkitekttjenesteydelser mere effektiv;

                                               
1 EFT L 223 af 21.8.1985, s. 15. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.



5103/3/00 REV 3 HV/bp DK
DG C II 7

(12) efter retspraksis ved Domstolen bør der af retfærdighedshensyn fastsættes overgangsforan-

staltninger i Italien til fordel for visse indehavere af eksamensbeviser, certifikater og andre

kvalifikationsbeviser for uddannelser, der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med direktiv

85/432/EØF1;

(13) det er ønskeligt at udvide virkningerne af den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser,

certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci med henblik på at lette den effektive ud-

øvelse af etableringsretten mellem Grækenland og de øvrige medlemsstater; den i artikel 3 i

direktiv 85/433/EØF fastsatte undtagelsesbestemmelse bør derfor ophæves;

(14) i den rapport om den særlige uddannelse til alment praktiserende læge, der er udfærdiget i

henhold til afsnit IV i direktiv 93/16/EØF, henstillede Kommissionen med hensyn til deltids-

uddannelse til alment praktiserende læge, at de gældende krav bringes på linje med dem, der

gælder for speciallægeuddannelser på deltid;

(15) direktiverne om den generelle ordning og sektordirektiverne bør ændres –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                               
1 Sag C-307/94 (Kommissionen mod Italien), Sml. [1996], s. I-1011.
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AFSNIT 1: ÆNDRING AF DIREKTIVERNE OM DEN GENERELLE ORDNING

Artikel 1

Direktiv 89/48/EØF ændres således:

1) I artikel 1 indsættes følgende litra:

"da) lovreguleret uddannelse: enhver uddannelse:

– der er direkte rettet mod udøvelse af et præcist defineret erhverv, og

– som består af en postgymnasial uddannelse af mindst tre års varighed eller en til-

svarende varighed på deltidsbasis ved et universitet eller en højere læreanstalt

eller en anden institution med samme niveau samt i givet fald den erhvervsud-

dannelse, praktiske uddannelse eller erhvervspraktik, der kræves ud over den

postgymnasiale uddannelse; struktur og niveau i forbindelse med erhvervs–

uddannelsen, den praktiske uddannelse eller erhvervspraktikken  fastlægges ved

den pågældende medlemsstats love eller administrative bestemmelser eller

omfattes af en kontrol eller godkendelse foretaget af den myndighed, der er

udpeget med henblik herpå.".

2) I artikel 3, litra b), indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

"De i første afsnit omhandlede to års erhvervserfaring kan dog ikke kræves, når det eller de

kvalifikationsbeviser, ansøgeren er indehaver af, og som omhandles i nærværende litra, er

udstedt for en lovreguleret uddannelse".
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3) I artikel 4, stk. 1, litra b), indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

" Kræver værtslandet, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve,

skal det først undersøge, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervser-

faring, er af en sådan karakter, at de helt eller delvis dækker den væsentlige forskel, der er

henvist til i det foregående afsnit."

4) I artikel 6 tilføjes følgende stykker:

"5. Hvis der i værtsmedlemsstaten i forbindelse med adgang til eller udøvelse af et lovre-

guleret erhverv skal føres bevis for den finansielle formåen, betragter denne stat certifikater

udstedt af banker i oprindelsesmedlemsstaten eller i den  pågældendes seneste opholdsland

som ligestillede med certifikater, der udstedes på dens eget område.

6. Hvis en medlemsstat for sine egne statsborgeres vedkommende gør adgang til eller ud-

øvelse af et lovreguleret erhverv betinget af, at der føres bevis for, at de er forsikret mod de

økonomiske følger af deres erhvervsansvar, anerkender denne medlemsstat certifikater ud-

stedt af forsikringsselskaber i de øvrige medlemsstater som ligestillede med certifikater, der

udstedes på dens eget område. I  certifikaterne skal det angives, at assurandøren har efter-

kommet de love og bestemmelser, som er gældende i værtsmedlemsstaten, for så vidt angår

forsikringsbetingelser og dækningsgrad. Certifikaterne må ved fremlæggelsen ikke være mere

end tre måneder gamle."
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5) Artikel 9, stk. 2, andet afsnit, første led, affattes således:

"– at lette iværksættelsen af dette direktiv blandt andet ved at vedtage og offentliggøre

udtalelser om de spørgsmål, Kommissionen forelægger den".

Artikel 2

Direktiv 92/51/EØF ændres således:

1) I artikel 4, stk. 1, litra b), indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

"Kræver værtslandet, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, skal

det først undersøge, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfa-

ring, er af en sådan karakter, at de helt eller delvis dækker den væsentlige forskel, der er hen-

vist til i første afsnit."

2) I artikel 5 indsættes følgende stykke efter stk. 2:

"Kræver værtslandet, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, skal

det først undersøge, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfa-

ring, er af en sådan karakter, at de helt eller delvis dækker den væsentlige forskel mellem

eksamensbeviset og certifikatet."
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3) I artikel 7, litra a), indsættes følgende  afsnit efter  første afsnit:

"Kræver værtslandet, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, skal

det først undersøge, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfa-

ring, er af en sådan karakter, at de helt eller delvis dækker den væsentlige forskel, der er hen-

vist til i  første afsnit."

4) I artikel 10 tilføjes følgende stykker:

"5. Hvis der i værtsmedlemsstaten i forbindelse med adgang til eller udøvelse af et lovre-

guleret erhverv skal føres bevis for den finansielle formåen, betragter denne stat certifikater

udstedt af banker i oprindelsesmedlemsstaten eller i den pågældendes seneste opholdsland

som ligestillede med certifikater, der udstedes på dens eget område.

6. Hvis en værtsmedlemsstat for sine egne statsborgeres vedkommende gør adgang til eller

udøvelse af et lovreguleret erhverv betinget af, at der føres bevis for, at de er forsikret mod de

økonomiske følger af deres erhvervsansvar, anerkender denne medlemsstat certifikater

udstedt af forsikringsselskaber i de øvrige medlemsstater som ligestillede med certifikater, der

udstedes på dens eget område. I certifikaterne skal det angives, at assurandøren har efter-

kommet de love og bestemmelser, som er gældende i værtsmedlemsstaten, for så vidt angår

forsikringsbetingelser og dækningsgrad. Certifikaterne må ved fremlæggelsen ikke være mere

end tre måneder gamle."
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5) Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, første led, affattes således:

"– at lette iværksættelsen af dette direktiv blandt andet ved at vedtage og offentliggøre

udtalelser om de spørgsmål, Kommissionen forelægger den,".

6) I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

"8. Ændringer til listerne over uddannelseskurser i bilag C og D foretaget på grundlag af

ovennævnte procedure gælder straks fra den dato, Kommissionen har fastsat."

AFSNIT 2: ÆNDRINGER AF DE ENKELTE SEKTORDIREKTIVER

Afsnit 2.1: Sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje

Artikel 3

Direktiv 77/452/EØF ændres således:

1) (vedrører kun den græske udgave)

2) I artikel 2 ændres "og som er anført i artikel 3" til "og som er anført i bilaget".

3) Artikel 3 udgår.

4) Henvisninger til artikel 3 skal forstås som henvisninger til bilaget.

5) (vedrører kun den græske udgave)
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6) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 18a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedta-

ger med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i

De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager

for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende til-

fælde for den erhvervsmæssige titel.

Artikel 18b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikations-

beviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat

findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbevi-

ser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en

attestation udstedt af deres kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attesta-

tionen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er ud-

stedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af

den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette

direktiv.
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Artikel 18c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske

Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i

en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den

pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 18d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certi-

fikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning

være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En

sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslut-

ning inden for den fastsatte frist."

7) Det i bilag I til nærværende direktiv anførte bilag tilføjes.
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Artikel 4

Direktiv 77/453/EØF ændres således:

I artikel 1, stk. 1, ændres "som omhandlet i artikel 3 i direktiv 77/452/EØF" til "som omhandlet i

bilaget til direktiv 77/452/EØF".

Afsnit 2.2: Tandlæger

Artikel 5

Direktiv 78/686/EØF ændres således:

1) I artikel 2 ændres "og som er anført i artikel 3 i nærværende direktiv" til "og som er anført i

bilag A til nærværende direktiv".

2) Artikel 3 udgår.

3) Overskriften til kapitel III affattes således:

"Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for specialtandlæger".



5103/3/00 REV 3 HV/bp DK
DG C II 16

4) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

Hver medlemsstat, der har love eller administrative bestemmelser på dette område, anerken-

der eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for specialtandlæger i orto-

donti og mundkirurgi udstedt af de øvrige medlemsstater til statsborgere i medlemsstaterne i

overensstemmelse med artikel 2 og 3 i direktiv 78/687/EØF og anført i bilag B, ved at give

dem samme gyldighed på sit område som de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifika-

tionsbeviser, den selv udsteder".

5) Artikel 5 udgår.

6) Artikel 6 ændres således:

a) i stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"Den tager ligeledes hensyn til deres eventuelle erhvervserfaring, supplerende uddan-
nelse og efteruddannelse på tandlægeområdet".
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b) stk. 3 affattes således:

"3. Når de kompetente myndigheder eller organer i værtslandet har vurderet indholdet
og varigheden af den pågældendes uddannelse til specialtandlæge på grundlag af frem-
lagte eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser og under hensyntagen
til vedkommendes eventuelle erhvervserfaring, supplerende uddannelse og efteruddan-
nelse på tandlægeområdet, underretter de den pågældende om varigheden af den supple-
rende uddannelse og om, hvilke områder den skal omfatte".

c) følgende stykke tilføjes:

"4. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest fire måneder efter, at den
pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning" .

7) I artikel 19 bliver de to første afsnit stk. 1 og følgende stykke tilføjes:

"2. Medlemsstaterne anerkender de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikations-
beviser for læger, der i Italien udstedes til personer, som har påbegyndt deres lægeuddannelse
på universitetsniveau efter den 28. januar 1980 og senest den 31. december 1984, ledsaget af
en attestation, der er udstedt af de kompetente italienske myndigheder, og hvoraf det fremgår

– at disse personer har bestået den særlige egnethedsprøve, der afholdes af de kompetente
italienske myndigheder med henblik på at påvise, at den pågældendes kundskabs- og
kompetenceniveau kan sidestilles med de personers, der er i besiddelse af det i bilag A
anførte eksamensbevis for Italien
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– at de faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæftigelse i Italien har udøvet de i artikel 5

i direktiv 78/687/EØF omhandlede former for virksomhed i mindst tre på hinanden føl-

gende år i løbet af de fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen

– og at de er bemyndiget til at udøve eller faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæfti-

gelse udøver de i artikel 5 i direktiv 78/687/EØF omhandlede former for virksomhed på

samme betingelser som indehavere af de i bilag A til nærværende direktiv anførte

eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for Italien.

Undtaget fra den i første afsnit omhandlede egnethedsprøve er personer, som har gennemført

studier af mindst tre års varighed, der af de kompetente myndigheder attesteres som svarende

til den i artikel 1 i direktiv 78/687/EØF omhandlede uddannelse."

8) Henvisninger til artikel 3 og 5 skal forstås som henvisning til henholdsvis bilag A og B.

9) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 23a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedta-

ger med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i

De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager

for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende til-

fælde for den erhvervsmæssige titel.
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Artikel 23b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikations-

beviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat

findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbevi-

ser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en

attestation udstedt af deres kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attesta-

tionen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af

den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette

direktiv.

Artikel 23c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske

Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i

en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den

pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 23d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certi-

fikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning

være behørigt begrundet.
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Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En

sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslut-

ning inden for den fastsatte frist."

10) Bilag A og B som anført i bilag II til nærværende direktiv tilføjes.

Artikel 6

I artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/687/EØF ændres "som omhandlet i artikel 3 i samme direktiv" til

"som omhandlet i bilag A til samme direktiv".

Afsnit 2.3: Dyrlæger

Artikel 7

Direktiv 78/1026/EØF ændres således:

1) I artikel 2 ændres "og som er anført i artikel 3" til "og som er anført i bilaget".

2) Artikel 3 udgår.

3) Henvisninger til artikel 3 skal forstås som henvisninger til bilaget.
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4) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 17a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedta-

ger med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i

De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager

for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende til-

fælde for den erhvervsmæssige titel.

Artikel 17b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikations-

beviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat

findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbevi-

ser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en

attestation udstedt af deres kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attesta-

tionen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af

den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette

direktiv.
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Artikel 17c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske

Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i

en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den

pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 17d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certi-

fikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning

være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En

sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslut-

ning inden for den fastsatte frist."

5) Det i bilag III til nærværende direktiv anførte bilag tilføjes.

Artikel 8

I artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/1027/EØF ændres "som omhandlet i artikel 3 i direktiv

78/1026/EØF" til "som omhandlet i bilaget til direktiv 78/1026/EØF".
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Afsnit 2.4: Jordemødre

Artikel 9

Direktiv 80/154/EØF ændres således:

1) I artikel 2, stk. 1, ændres "og som er anført i artikel 3 nedenfor" til "og som er anført i bilaget

til direktiv 77/452/EØF".

2) I artikel 2, stk. 1, fjerde og femte led, ændres "som omhandlet i artikel 3 i direktiv

77/452/EØF" til "som omhandlet i bilaget til direktiv 77/452/EØF".

3) Artikel 3 udgår.

4) Henvisninger til artikel 3 skal forstås som henvisninger til bilaget.

5) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 19a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedta-

ger med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i

De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager

for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende til-

fælde for den erhvervsmæssige titel.
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Artikel 19b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikations-

beviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat

findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbevi-

ser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en

attestation udstedt af de kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestatio-

nen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt

for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den

medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direk-

tiv.

Artikel 19c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske

Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i

en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den

pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.
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Artikel 19d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certi-

fikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning

være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En

sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslut-

ning inden for den fastsatte frist."

6. Det i bilag IV til nærværende direktiv anførte bilag tilføjes.

Artikel 10

Direktiv 80/155/EØF ændres således:

1) I artikel 1, stk. 1, ændres "i artikel 3i" med "i bilaget til".

2) I artikel 1, stk. 2, andet led, ændres "som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 77/452/EØF"

til "som omhandlet i bilaget til direktiv 77/452/EØF".
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Afsnit 2.5: Arkitekter

Artikel 11

Direktiv 85/384/EØF ændres således:

1) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 6

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske

Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i

en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den

pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 6a

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certi-

fikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning

være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En

sådan klageadgang kan ligeledes benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslutning

inden for den fastsatte frist."
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2) Artikel 15 udgår.

3) I artikel 24, stk. 1, ændres "i overensstemmelse med artikel 17 og 18" til "i overensstemmelse

med artikel 17 og 18 i tilfælde af etablering og i overensstemmelse med artikel 22 i tilfælde af

levering af tjenesteydelser".

Afsnit 2.6: Farmaceuter

Artikel 12

I artikel 2 i direktiv 85/432/EØF tilføjes følgende stykke:

"6. I en overgangsperiode kan Italien, hvis love og administrative bestemmelser omhandlede en

uddannelse, der ikke inden udløbet af den i artikel 5 fastsatte frist var bragt i overensstemmelse med

de i nærværende artikel omhandlede uddannelsesbetingelser, uanset stk. 3 og 5 fortsat anvende

disse bestemmelser på personer, der har indledt deres uddannelse i farmaci senest den 31. okto-

ber 1993.

Hvert værtsland er bemyndiget til at kræve af indehavere af eksamensbeviser, certifikater og andre
kvalifikationsbeviser i farmaci, der er udstedt i Italien for uddannelser indledt inden den 1. novem-
ber 1993, at deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser ledsages af en
attestation, hvoraf det fremgår, at de faktisk og retmæssigt har udøvet en af de i artikel 1, stk. 2,
omhandlede former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går
forud for udstedelsen af attestationen, for så vidt som den pågældende form for virksomhed er lov-
reguleret i Italien".
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Artikel 13

Direktiv 85/433/EØF ændres således:

1) I artikel 1 ændres "i artikel 4 nævnte" til "i bilaget nævnte".

2) Artikel 3 udgår.

3) Artikel 4 udgår.

4) Henvisninger til artikel 4 skal forstås som henvisninger til bilaget.

5) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 18a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedta-

ger med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i

De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager

for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende til-

fælde for den erhvervsmæssige titel.



5103/3/00 REV 3 HV/cs DK
DG C II 29

Artikel 18b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikations-

beviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat

findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbevi-

ser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en

attestation udstedt af de kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestatio-

nen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt

for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den

medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direk-

tiv.

Artikel 18c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske

Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i

en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den

pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.
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Artikel 18d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certi-

fikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning

være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En

sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslut-

ning inden for den fastsatte frist."

6) Det i bilag V til nærværende direktiv anførte bilag tilføjes.

Afsnit 2.7: Læger

Artikel 14

Direktiv 93/16/EØF ændres således:

1) I artikel 2 ændres "og som er anført i artikel 3" til "og som er anført i bilag A".

2) Artikel 3 udgår.

3) Overskriften til kapitel II affattes således:

"Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for speciallæger".
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4) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

Hver medlemsstat, der har love eller administrative bestemmelser på dette område, anerken-

der eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for speciallæger udstedt af de

øvrige medlemsstater til statsborgere i medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 24,

25, 26 og 29 og anført i bilag B og C, ved at give dem samme gyldighed på sit område som de

eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, den selv udsteder".

5) Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

De i artikel 4 omhandlede eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

sådanne, som er udstedt af de i bilag B anførte kompetente myndigheder eller organer, og som

for den pågældende speciallægeuddannelses vedkommende svarer til de benævnelser, der for

de medlemsstaters vedkommende, hvor den findes, er anført i bilag C".

6) Overskriften til kapitel III samt artikel 6 og 7 udgår.
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7) I artikel 8

a) tilføjes følgende afsnit i stk. 2:

"Den tager ligeledes hensyn til deres eventuelle erhvervserfaring, supplerende uddan-

nelse og efteruddannelse på lægeområdet."

b) affattes stk. 3 således:

"3. Når de kompetente myndigheder eller organer i værtsmedlemsstaten har vurderet

indholdet og varigheden af den pågældendes uddannelse på grundlag af fremlagte

eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser og under hensyntagen til

vedkommendes eventuelle erhvervserfaring, supplerende uddannelse og efteruddannelse

på lægeområdet, underretter de den pågældende om varigheden af den supplerende

uddannelse og om, hvilke områder den skal omfatte".

c) tilføjes følgende stykke:

"4. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest fire måneder efter, at den har

fået forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning."
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8) I artikel 9 indsættes følgende stykke:

"2a. Medlemsstaterne anerkender kvalifikationsbeviser for speciallæger udstedt i Spanien til

læger, der inden 1. januar 1995 afsluttede en speciallægeuddannelse, der ikke overholdt

de formelle uddannelseskrav i artikel 24-27, såfremt kvalifikationsbeviset ledsages af en

attestation fra de kompetente spanske myndigheder om, at den pågældende har bestået

den prøve i specifik erhvervskompetence, der blev afholdt som led i de særlige legalise-

ringsforanstaltninger, der er indeholdt i kongeligt dekret nr. 1497/99, med henblik på at

efterprøve om den pågældendes viden og kompetence er på samme niveau som for

læger, der har gennemført de speciallægeuddannelser, der er anført for Spaniens ved-

kommende i artikel 5, stk. 3, og artikel 7, stk. 2."

9) Artikel 26 og 27 erstattes af følgende:

"Artikel 26

De medlemsstater, der har love eller administrative bestemmelser på dette område, drager

omsorg for, at speciallægeuddannelsernes varighed ikke er mindre end de varigheder, der for

hver af de nævnte uddannelsers vedkommende er angivet i bilag C. Disse mindstevarigheder

ændres efter proceduren i artikel 44a, stk. 3".

10) I artikel 34, stk. 1, andet led, ændres "60%" til "50%".

11) Henvisninger til artikel 3, 6, 7 og 27 skal forstås som henvisninger til henholdsvis bilag A,

artikel 4, artikel 5 og artikel 26.
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12) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 42a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedta-

ger med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i

De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager

for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende til-

fælde for den erhvervsmæssige titel.

Artikel 42b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikations-

beviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat

findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbevi-

ser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en

attestation udstedt af de kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestatio-

nen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt

for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den

medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direk-

tiv.
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Artikel 42c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske

Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er

blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i

en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den

pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 42d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certi-

fikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning

være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En

sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslut-

ning inden for den fastsatte frist."

13) Artikel 44a ændres således:

a) I stk. 1 ændres "til procedurerne" til "til proceduren".

b) Stk. 2 udgår.

14) Bilag A, B og C som anført i bilag VI til nærværende direktiv tilføjes.
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AFSNIT 3: AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Kommissionen skal senest den ...* aflægge beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvor

langt gennemførelsen af artikel 1, nr. 1 og 2, er kommet i medlemsstaterne.

Efter at have foretaget de nødvendige høringer, skal Kommissionen forelægge sine konklusioner

angående eventuelle ændringer i ordningerne i artikel 1, nr. 1 og 2. Kommissionen fremsætter om

fornødent forslag til forbedring af den eksisterende ordning.

Artikel 16

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at

efterkomme dette direktiv inden den ...** De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de væsentlige love og administrative

bestemmelser, som de vedtager på området for dette direktiv.

                                               
* 7 år efter direktivets ikrafttræden.
** 24 måneder efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 17

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

BILAG

Fortegnelse over benævnelserne for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for
sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder eksamensbeviset Certifikat, der
ledsager

eksamensbevis
et

Belgique/België/
Belgien

*-Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster
   -Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)
   -Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers
(-pflegerin)
*-Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde
 -Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)
 -Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)
*-Brevet van verpleegassistent(e)
   -Brevet d'hospitalier(ère)
   -Brevet einer Pflege Assistentin

1. De erkende opleidingsinstituten/les
établissements d’enseignement
reconnus/Die anerkannten
Ausbildungsanstalten
2. De bevoegde Examencommissie van
de Vlaamse Gemeenschap/le Jury
compétent d'enseignement de la
Communauté française / der zuständige
Prüfungsausschüß der
Deutschsprachigen Gemeinschaft

Danmark Eksamensbevis efter gennemført
sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af
Undervisningsministeriet

Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung in der
Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής
4. Πτυχίο Νοσοκόµων πρώην Ανωτέρων Σχολών
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
5. Πτυχίο Νοσοκόµων και Επισκεπτριών πρώην
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας
6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής

1. Πανεπιστήµιο Αθηνών
2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων
3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας
4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων

España Titulo de Diplomado universitario en Enfermería Ministerio de Educación y Cultura/ El
rector de una Universidad

France 1. diplôme d’Etat d’infirmier(ère)
2. diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du
décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board)
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato

Luxembourg 1. diplôme d’Etat d’infirmier
2. diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué

Ministère de l’Education nationale, de la
Formation professionnelle et des Sports

Nederland 1. diploma's verpleger A, verpleegster A,
verpleegkundige A
2. diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare
Beroepsopleiding Verpleegkundige)
3. diploma verpleegkundige HBOV (Hogere
Beroepsopleiding Verpleegkundige)
4. diploma beroepsonderwijs verpleegkundige -
Kwalificatieniveau 4
5. diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige
- Kwalificatieniveau 5

1. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie
2. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie
3. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie
4. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
5. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder eksamensbeviset Certifikat, der
ledsager

eksamensbevis
et

Österreich 1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester/
Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"
2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/
Diplomierter Krankenpfleger"

1. Schule für allgemeine Gesundheits-
und Krankenpflege

2. Allgemeine Krankenpflegeschule

Portugal 1. Diploma do curso de enfermagem geral
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em
enfermagem
3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem

1. Escolas de Enfermagem
2. Escolas Superiores de Enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfermagem;
Escolas Superiores de Saúde

Suomi/Finland 1. Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskole-
examen inom hälsovård och det sociala området,
sjukskötare (YH)

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/
hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut/
yrkeshögskolor

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola
United Kingdom Statement of Registration as a Registered General

Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the
United Kingdom Central Council for Nursing,
Midwifery and Health Visiting

Various

_____________________________
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BILAG II
BILAG A

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der ledsager
eksamensbeviset

Belgique/België/
Belgien

-Diploma van tandarts
-Diplôme licencié en
science dentaire

1. De universiteiten/les
universités
2. De bevoegde Examen-
commissie van de Vlaamse
Gemeenschap / le Jury
compétent d'enseignement
de la Communauté française

Danmark Bevis for tandlægeeksamen
(kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne,
Sundhedsvidenskabeligt
universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge,
udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland Zeugnis über die
Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo
España Título de Licenciado en

Odontología
el rector de una universidad

France Diplôme d'Etat de docteur
en chirurgie dentaire

Universités

Ireland Bachelor in Dental Science
(B.Dent.Sc.) / Bachelor of
Dental Surgery (BDS) /
Licentiate in Dental Surgery
(LDS)

Universities / Royal College
of Surgeons in Ireland

Italia Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Università Diploma di abilitazione
all’esercizio dell'odontoiatria
e protesi dentaria

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur
en médecine dentaire

Jury d’examen d’Etat

Nederland Universitair getuigschrift
van een met goed gevolg
afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

Österreich Bescheid über die
Verleihung des
akademischen Grades
« Doktor der
Zahnheilkunde »

Medizinische Fakultät der
Universität
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der ledsager
eksamensbeviset

Portugal Carta de curso de
licenciatura em medicina
dentária

Faculdades
Institutos Superiores

Suomi/Finland Hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkinto/
odontologie licentiatexamen

1.Helsingin
yliopisto/Helsingfors
universitet
2.Oulun yliopisto
3.Turun yliopisto

Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätös käytännön palvelun
hyväksymisestä/Beslut av
Rättskyddscentralen för
hälsovården om
godkännande av praktisk
tjänstgöring

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå
Universitetet i Göteborg
Karolinska Institutet
Malmö Högskola

Endast för examensbevis
som erhållits före den 1 juli
1995, ett utbildningsbevis
som utfärdats av
Socialstyrelsen

United Kingdom Bachelor of Dental Surgery
(BDS or B.Ch.D.) /
Licentiate in Dental Surgery

Universities / Royal
Colleges
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BILAG B

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger

1. Ortodonti

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der
lesager
eksamensbeviset

Belgique /
België/Belgien

--

Danmark Bevis for tilladelse til at
betegne sig som
specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

Deutschland Fachzahnärztiche
Anerkennung für
Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής
ειδικότητας της
Ορθoδovτικής

1) Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
2) Νoµαρχία

España -

France Titre de spécialiste en
orthodontie

Conseil National de l’Ordre des
chirurgiens dentistes

Ireland Certificate of specialist
dentist in orthodontics

Competent authority recognised for
this purpose by the competent minister

Italia -

Luxembourg -

Nederland Bewijs van inschrijving als
orthodontist in het
Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde

Österreich -

Portugal -

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin
tutkinto, hampaiston
oikomishoito/specialtand-
läkarexamen, tandreglering

1.Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto

Sverige Bevis om
specialistkompetens i
tandreglering

Socialstyrelsen

United Kingdom Certificate of Completion of
specialist training in
orthodontics

Competent authority recognised for
this purpose
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2. Mundkirurgi

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der
ledsager

eksamensbeviset
Belgique/België/

Belgien
-

Danmark Bevis for tilladelse til at
betegne sig som
specialtandlæge i
hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

Deutschland Fachzahnärztiche
Anerkennung  für
Oralchirurgie/Mund-
chirurgie

Landeszahnärztekammer

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής
ειδικότητας της
Γvαθoχειρoυργικής

1) Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
2) Νoµαρχία

España -

France -

Ireland Certificate of specialist
dentist in oral surgery

Competent authority recognised for
this purpose by the competent minister

Italia -

Luxembourg -

Nederland Bewijs van inschrijving als
kaakchirurg in het
Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde

Österreich -

Portugal -

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin
tutkinto, suu- ja leuka-
kirurgia/specialtandläkar-
examen, oral och
maxillofacial kirurgi

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto

Sverige Bevis om specialist-
kompetens i tandsystemets
kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

United Kingdom Certificate of completion of
specialist training in oral
surgery

Competent authority recognised for
this purpose

__________________________
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BILAG III

BILAG

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlæger

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der
ledsager

eksamensbeviset
Belgique/België/

Belgien
-Diploma van dierenarts
-Diplôme de docteur en médecine
vétérinaire

1. De universiteiten/ les
universités
2. De bevoegde Examen-
commissie van de Vlaamse
Gemeenschap/le Jury
compétent d'enseignement
de la Communauté
française

Danmark Bevis for bestået
kandidateksamen I
veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des
Dritten Abscnitts der
Tierärztlichen Prüfung und das
Gesamtergebnis der
Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses für die
Tierärztliche Prüfung einer
Universität oder
Hochschule

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας

España Titulo de Licenciado en
Veterinaria

Ministerio de Educación y
Cultura/El rector de una
Universidad

France Diplôme d’Etat de docteur
vétérinaire

Ireland 1. Diploma of Bachelor in/of
Veterinary Medicine (MVB)
2. Diploma of Membership of the
Royal College of Veterinary
Surgeons (MRCVS)

Italia Diploma di laurea in medicina
veterinaria

Università Diploma di
abilitazione
all’esercizio della
medicina veterinaria

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en
médecine vétérinaire

Jury d’examen d’Etat

Nederland Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd
diergeneeskundig/veeartse-
nijkundig examen

Österreich 1. Diplom-Tierarzt
2. Magister medicinae
veterinariae

Universität 1. Doktor der
Veterinärmedizin
2. Doctor medicinae
veterinariae
3. Fachtierarzt
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der
ledsager

eksamensbeviset
Portugal Carta de curso de licenciatura em

medicina veterinária
Universidade

Suomi/Finland Eläinlääketieteen lisensiaatin
tutkinto/veterinärmedicine
licentiatexamen

Helsingin yliopisto/
Helsingfors universitet

Sverige Veterinärexamen Sveriges
Lantbruksuniversitet

United Kingdom 1. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
2. Bachelor of Veterinary
Science (BVSc)
3. Bachelor of Veterinary
Medicine (BvetMB)
4. Bachelor of Veterinary
Medicine and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary
Medicine and Surgery (BVM&S)
6. Bachelor of Veterinary
Medicine (BvetMed)

1.University of Bristol

2.University of Liverpool

3.University of Cambridge

4. University of Edinburgh

5. University of Glasgow

6. University of London

_____________________________
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BILAG IV

BILAG

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for jordemødre

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der ledsager
eksamensbeviset

Belgique/
België/
Belgien

-Diploma van vroedvrouw/
-Diplôme d'accoucheuse

1. De erkende
opleidingsinstituten/les
établissements d’enseignement
2. De bevoegde Examen-
commissie van de Vlaamse
Gemeenschap/le Jury
compétent d'enseignement de la
Communauté française

Danmark Bevis for bestået
jordemodereksamen

Danmarks Jordemoderskole

Deutschland Zeugnis über die staatliche
Prüfung für Hebammen und
Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss

Ελλάς 1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδυµάτων (Τ.Ε.Ι.)
2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών
της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών
Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας
(ΚΑΤΕΕ)
3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας
Σχολής Μαιών

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων

3. Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας

España Título de matrona / asistente
obstétrico (matrona) / enfermería
obstétrica-ginecológica

Ministerio de Educación y
Cultura

France Diplôme de sage-femme L'Etat
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato

Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l’Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des Sports

Nederland Diploma van verloskundige Door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport erkende
opleidingsinstellingen
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der ledsager
eksamensbeviset

Österreich Hebammen-Diplom Hebammenakademie /
Bundeshebammenlehranstalt

Portugal 1. Diploma de enfermeiro
especialista em enfermagem de
saúde materna e obstétrica
2. Diploma/carta de curso de
estudos superiores especializados
em enfermagem de saúde
materna e obstétrica
3. Diploma (do curso de pós-
licenciatura) de especialização
em enfermagem de saúde
materna e obstétrica

1. Ecolas de Enfermagem
2. Escolas Superiores de
Enfermagem
3. Escolas Superiores de
Enfermagem; Escolas
Superiores de Saúde

Suomi/
Finland

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-
examen
2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto,
kätilö (AMK)/
yrkeshögskoleexamen inom
hälsovård och det sociala
området, barnmorska (YH)

1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut/
yrkeshögskolor

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola
United

Kingdom
Statement of registration as a
Midwife on part 10 of the register
kept by the United Kingdom
Central Council for Nursing,
Midwifery and Health visiting

Various

_____________________________
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BILAG V

BILAG

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder eksamensbeviset

Belgique/België/
Belgien

-Diploma van apoteker
-Diplôme de pharmacien

1.De universiteiten/ les universités

2. De bevoegde Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/ le Jury compétent
d'enseignement de la Communauté
française

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Højskole

Deutschland Zeugnis ûber die Staatliche Pharmazeutische Prüfung Zuständige Behörden
Ελλάς Πιστoπoιητικό ικαvότητας άσκησης της

φαρµακευτικής χoρηγoύµεvo µετά  από κρατική
εξέταση

Κεvτρικό Συµβoύλιo Υγείας (ΚΕΣΥ)

España Título de licenciado en farmacia Ministerio de Educación y Cultura / El
rector de una Universidad

France Diplôme d’Etat de pharmacien/Diplôme d’Etat de
docteur en pharmacie

Universités

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist
Italia Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio

della professione di farmacista ottenuto in seguito
ad un esame di Stato

Università

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre
de l’éducation nationale

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd
apothekersexamen

Faculteit Pharmacie

Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências
Farmacêuticas

Universidades

Suomi/Finland Proviisorin tutkinto/provisorexamen 1. Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
2. Kuopion yliopisto

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet

United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

________________________________
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BILAG VI

BILAG A

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for læger

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der ledsager
eksamensbeviset

Belgique/België/
Belgien

-Diploma van arts
-Diplôme de docteur en
médecine

1.De universiteiten/ les
universités
2.De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/ le
Jury compétent
d'enseignement de la
Communauté française

Danmark Bevis for bestået
lægevidenskabelig
embedseksamen

Medicinsk
universitetsfakultet

Dokumentation for
gennemført praktisk
uddannelse som udfærdiges
af de kompetente sundheds-
myndigheder

Deutschland 1. Zeugnis über die
Ärztliche Prüfung
2. Zeugnis über die
Ärztliche Staatsprüfung und
Zeugnis über die
Vorbereitungszeit als
Medizinalassistent, soweit
diese nach den deutschen
Rechtsvorschriften noch für
den Abschluss der
ärztlichen Ausbildung
vorgesehen war

Zuständige Behörden
1. Bescheinigung über die
Ableistung der Tätigkeit als
Arzt im Praktikum
2.--

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής 1) Iατρική Σχoλή
Παvεπιστηµίoυ, 2) Σχoλή
Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα
Iατρικής Παvεπιστηµίoυ

España Título de Licenciado en
Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y
Cultura/El rector de una
Universidad

France Diplôme d’Etat de docteur
en médecine

Universités

Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience

Italia Diploma di laurea in
medicina e chirurgia

Università Diploma di abilitazione
all’esercizio della medicina
e chirurgia

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur
en médecine, chirurgie et
accouchements,

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage

Nederland Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der ledsager
eksamensbeviset

Österreich Urkunde über die
Verleihung des
akademischen Grades
Doktor der gesamten
Heilkunde (Doctor
medicinae unversae,
Dr.med.univ.)

1. Medizinische Fakultät
einer Universität
2. Österreichische
Ärztekammer

Bescheinigung über die
Absolvierung der Tätigkeit
als Arzt im Praktikum

Portugal Carta de Curso de
licenciatura em medicina

Universidades Diploma comprovativo da
conclusão do internato geral
emitido pelo Ministério da
Saúde

Suomi/Finland Lääketieteen lisensiaatin
tutkinto/medicine
licentiatexamen

1. Helsingin
yliopisto/Helsingfors
universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto

Todistus lääkärin
perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta/examenbe
vis om tilläggsutbildning för
läkare inom primärvården

Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk
utbildning som utfärdas av
Socialstyrelsen

United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience
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BILAG B

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for speciallæger

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Certifikat, der
ledsager

eksamensbeviset
Belgique/België/

Belgien
Bijzondere beroepstitel van
geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de
médecin spécialiste

Minister bevoegd voor
Volksgezondheid/Ministre de la Santé
publique

Danmark Bevis for tilladelse til at
betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer
Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 1) Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση

2) Νoµαρχία
España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
France 1.Certificat d’études

spéciales de médecine
2. Attestation de médecin
spécialiste qualifié
3.Certificat d’études
spéciales de médecine
4.Diplôme d’études
spécialisées ou
spécialisation
complémentaire qualifiante
de médecinede médecine

1. 3. 4.Universités
2. Conseil de l’Ordre des médecins

Ireland Certificate of Specialist
doctor

Competent authority

Italia Diploma di medico
specialista

Università

Luxembourg Certificat de médecin
spécialiste

Ministre de la Santé publique

Nederland Bewijs van inschrijving in
een Specialistenregister

1. Medisch Specialisten Registratie
Commissie (MSRC) van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie
Commissie van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer

Portugal 1.Grau de assistente ou
2.Titulo de especialista

1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos

Suomi/Finland Erikoislääkärin tutkinto/
specialläkarexamen

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto

Sverige Bevis om specialkompetens
som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

United Kingdom Certificate of Completion of
specialist training

competent authority
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BILAG C

Fortegnelse over benævnelser for speciallægeuddannelsen

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Anæstesiologi Uddannelsens mindstevarighed: tre år
Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie
Danmark Anæstesiologi
Deutschland Anästhesiologie
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία
España Anestesiología y Reanimación
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale
Ireland Anaesthesia
Italia Anestesia e rianimazione
Luxembourg Anesthésie-réanimation
Nederland Anesthesiologie
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin
Portugal Anestesiologia
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/anestesiologi och

intensivvård
Sverige Anestesi och intensivvård
United Kingdom Anaesthetics

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Kirurgi eller kirurgiske
sygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fem år

België Chirurgie/heelkunde
Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Deutschland Chirurgie
Ελλάς Χειρoυργική
España Cirugía general y del aparato digestivo
France Chirurgie générale
Ireland General surgery
Italia Chirurgia generale
Luxembourg Chirurgie générale
Nederland Heelkunde
Österreich Chirurgie
Portugal Cirurgia geral
Suomi/Finland Yleiskirurgia/ allmän kirurgi
Sverige Kirurgi
United Kingdom General surgery

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Neurokirurgi eller
kirurgiske nervesygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/België Neurochirurgie
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
Deutschland Neurochirurgie
Ελλάς Νευρoχειρoυργική
España Neurocirugía
France Neurochirurgie
Ireland Neurological surgery
Italia Neurochirurgia
Luxembourg Neurochirurgie
Nederland Neurochirurgie
Österreich Neurochirurgie
Portugal Neurocirurgia
Suomi/Finland Neurokirurgia/ Neurokirurgi
Sverige Neurokirurgi
United Kingdom Neurosurgery
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Gynækologi og obstetrik
eller kvindesygdomme og
fødselshjælp

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Gynécologie – obstétrique/ gynaecologie –
verloskunde

Danmark Gynækologi og obstetrik eller
kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Ελλάς Μαιευτική-Γυvαικoλoγία
España Obstetricia y ginecología
France Gynécologie – obstétrique
Ireland Obstetrics and gynaecology
Italia Ginecologia e ostetricia
Luxembourg Gynécologie – obstétrique
Nederland Verloskunde en gynaecologie
Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Portugal Ginecologia e obstetricia
Suomi/Finland Naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar

och förlossningar
Sverige Obstetrik och gynekologi
United Kingdom Obstetrics and gynaecology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Medicin Uddannelsens mindstevarighed: fem år
Belgique/België/Belgien Médecine interne/inwendige geneeskunde
Danmark Intern medicin
Deutschland Innere Medizin
Ελλάς Παθoλoγία
España Medicina interna
France Médecine interne
Ireland General medicine
Italia Medicina interna
Luxembourg Médecine interne
Nederland Inwendige geneeskunde
Österreich Innere Medizin
Portugal Medicina interna
Suomi/Finland Sisätaudit/inre medicine
Sverige Internmedicin
United Kingdom General  (internal) medicine

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Oftalmologi eller
øjensygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/België/Belgien Ophtalmologie/oftalmologie
Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme
Deutschland Augenheilkunde
Ελλάς Οφθαλµoλoγία
España Oftalmología
France Ophtalmologie
Ireland Ophthalmology
Italia Oftalmologia
Luxembourg Ophtalmologie
Nederland Oogheelkunde
Österreich Augenheilkunde und Optometrie
Portugal Oftalmologia
Suomi/Finland Silmätaudit/ögonsjukdomar
Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)
United Kingdom Ophthalmology
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Oto-rhino-laryngologi
eller øre-næse-
halssygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme
Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία
España Otorrinolaringología
France Oto-rhino-laryngologie
Ireland Otolaryngology
Italia Otorinolaringoiatria
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie
Nederland keel-, neus- en oorheelkunde
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
Portugal Otorrinolaringologia
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ öron-, näs- och

halssjukdomar
Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-

laryngologi)
United Kingdom Otolaryngology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Pædiatri eller
sygdomme hos børn

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Pédiatrie/pediatrie
Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn
Deutschland Kinderheilkunde
Ελλάς Παιδιατρική
España Pediatria y sus áreas especificas
France Pédiatrie
Ireland Paediatrics
Italia Pédiatria
Luxembourg Pédiatrie
Nederland Kindergeneeskunde
Österreich Kinder – und Jugendheilkunde
Portugal Pédiatria
Suomi/Finland Lastentaudit/barnsjukdomar
Sverige Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom Paediatrics

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Medicinske
lungesygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Pneumologie
Danmark Medicinske lungesygdomme
Deutschland Pneumologie
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία
España Neumologia
France Pneumologie
Ireland Respiratory medicine
Italia Malattie dell’apparato respiratorio
Luxembourg Pneumo-phtysiologie
Nederland Longziekten en tuberculose
Österreich Lungenkrankheiten
Portugal Pneumologia
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/ lungsjukdomar

och allergologi
Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)
United Kingdom Respiratory medicine
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Urologi eller
urinvejenes kirurgiske
sygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/België/Belgien Urologie
Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Deutschland Urologie
Ελλάς Ουρoλoγία
España Urología
France Urologie
Ireland Urology
Italia Urologia
Luxembourg Urologie
Nederland Urologie
Österreich Urologie
Portugal Urologia
Suomi/Finland Urologia/urologi
Sverige Urologi
United Kingdom Urology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Ortopædisk kirurgi Uddannelsens mindstevarighed: fem år
Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde
Danmark Ortopaedisk kirurgi
Deutschland Orthopädie
Ελλάς Ορθoπεδική
España Traumatología y cirugía ortopédica
France Chirurgie orthopédique et traumatologie
Ireland Orthopaedic surgery
Italia Ortopedia e traumatologia
Luxembourg Orthopédie
Nederland Orthopedie
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
Portugal Ortopedia
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och

traumatologi
Sverige Ortopedi
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Patologisk anatomi og
vævs- og
celleundersøgelser

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Anatomie pathologique/ pathologische anatomie
Danmark Patologisk anatomi og vævs- og celleundersøgelser
Deutschland Pathologie
Ελλάς Παθoλoγική Αvατoµίκή
España Anatomía patológica
France Anatomie et cytologie pathologiques
Ireland Morbid anatomy and histopathology
Italia Anatomia patologica
Luxembourg Anatomie pathologique
Nederland Pathologie
Österreich Pathologie
Portugal Anatomia patologica
Suomi/Finland Patologia/patologi
Sverige Klinisk patologi
United Kingdom Histopathology
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Neurologi eller
medicinske
nervesygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Neurologie
Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme
Deutschland Neurologie
Ελλάς Νευρoλoγία
España Neurología
France Neurologie
Ireland Neurology
Italia Neurologia
Luxembourg Neurologie
Nederland Neurologie
Österreich Neurologie
Portugal Neurologia
Suomi/Finland Neurologia/neurologi
Sverige Neurologi
United Kingdom Neurology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Psykiatri Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien Psychiatrie
Danmark Psykiatri
Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie
Ελλάς Ψυχιατρική
España Psiquiatría
France Psychiatrie
Ireland Psychiatry
Italia Psichiatria
Luxembourg Psychiatrie
Nederland Psychiatrie
Österreich Psychiatrie
Portugal Psiquiatria
Suomi/Finland Psykiatria/psykiatri
Sverige Psykiatri
United Kingdom General psychiatry

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Diagnostisk radiologi
eller -
røntgenundersøgelse

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/ röntgendiagnose
Danmark Diagnostik radiologi eller – røntgenundersøgelse
Deutschland Diagnostische Radiologie
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική
España Radiodiagnóstico
France Radiodiagnostic et imagerie médicale
Ireland Diagnostic radiology
Italia Radiodiagnostica
Luxembourg Radiodiagnostic
Nederland Zie radiologie
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik
Portugal Radiodiagnóstico
Suomi/Finland Radiologia/radiologi
Sverige Medicinsk radiologi
United Kingdom Diagnostic  radiology
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Onkologi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien Radiothérapie-oncologie/ radiotherapie-oncologie
Danmark Onkologi
Deutschland Strahlentherapie
Ελλάς Ακτιvoθεραπευτική
España Oncología radioterápica
France Oncologie radiothérapique
Ireland Radiotherapy
Italia Radioterapia
Luxembourg Radiothérapie
Nederland Radiotherapie
Österreich Strahlentherapie- Radioonkologie
Portugal Radioterapia
Suomi/Finland Syöpätaudit/cancersjukdomar
Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
United Kingdom Radiotherapy

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Klinisk biokemi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien Biologie clinique/ klinische biologie
Danmark Klinisk biokemi
Deutschland
Ελλάς
España Análisis clínicos
France Biologie médicale
Ireland
Italia Patologia clinica
Luxembourg Biologie clinique
Nederland
Österreich Medizinische Biologie
Portugal Patologia clinica
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Klinisk immunologi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark Klinisk immunologi
Deutschland
Ελλάς
España
France Hématologie
Ireland
Italia
Luxembourg Hématologie biologique
Nederland
Österreich
Portugal Hematologia clinica
Suomi/Finland Hematologiset laboratoriotutkimukset/

hematologiska laboratorieundersökningar
Sverige
United Kingdom
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Klinisk mikrobiologi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark Klinisk mikrobiologi
Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία

2. Μικρoβιoλoγία
España Microbiología y parasitología
France
Ireland Microbiology
Italia Microbiologia e virologia
Luxembourg Microbiologie
Nederland Medische microbiologie
Österreich Hygiene und Mikrobiologie
Portugal
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/ klinisk mikrobiologi
Sverige Klinisk bakteriologi
United Kingdom Medical microbiology and virology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Klinisk biokemi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark Findes som specialet klinisk biokemi
Deutschland
Ελλάς
España Bioquímica clínica
France
Ireland Chemical pathology
Italia Biochimica clinica
Luxembourg Chimie biologique
Nederland Klinische chemie
Österreich Medizinische und Chemische Labordiagnostik
Portugal
Suomi/Finland Kliininen kemia/ klinisk kemi
Sverige Klinisk kemi
United Kingdom Chemical pathology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Immunologi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark Klinisk immunologi
Deutschland
Ελλάς
España Immunología
France
Ireland Clinical immunology
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich Immunologie
Portugal
Suomi/Finland Immunologia/ immunologi
Sverige Klinisk immunologi
United Kingdom Immunology
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Plastikkirurgi Uddannelsens mindstevarighed: fem år
Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/

plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Danmark Plastikkirurgi
Deutschland Plastische Chirurgie
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
España Cirugía plástica y reparadora
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Ireland Plastic surgery
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva
Luxembourg Chirurgie plastique
Nederland Plastische chirurgie
Österreich Plastische Chirurgie
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/ plastikkirurgi
Sverige Plastikkirurgi
United Kingdom Plastic surgery

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Thoraxkirurgi eller
brysthulens kirurgiske
sygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique/ heelkunde op de thorax
Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske

sygdomme
Deutschland Herzchirurgie
Ελλάς Χειρoυργική Θώρακoς
España Cirugía torácica
France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Ireland Thoracic surgery
Italia Chirurgia toracica
Luxembourg Chirurgie thoracique
Nederland Cardio-thoraciale chirurgie
Österreich
Portugal Cirurgia cardiotorácica
Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/ hjärt- och thoraxkirurgi
Sverige Thoraxkirurgi
United Kingdom Cardo-thoracic surgery

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Børnekirurgi Uddannelsens mindstevarighed: fem år
Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland Kinderchirurgie
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv
España Cirugía pediátrica
France Chirurgie infantile
Ireland Paediatric surgery
Italia Chirurgia pediatrica
Luxembourg Chirurgie pédiatrique
Nederland
Österreich Kinderchirurgie
Portugal Cirurgia pediátrica
Suomi/Finland Lastenkirurgia/ barnkirurgi
Sverige Barn- och ungdomskirurgi
United Kingdom Paediatric surgery
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Karkirurgi eller
kirurgiske
blodkarsygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/België/Belgien, Chirurgie des vaisseaux/ bloedvatenheelkunde
Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
Deutschland
Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
España Angiología y cirugía vascular
France Chirurgie viscérale et digestive
Ireland
Italia Chirurgia vascolare
Luxembourg Chirurgie cardio-vasculaire
Nederland
Österreich
Portugal Cirurgia vascular
Suomi/Finland Verisuonikirurgia/kärlkirurgi
Sverige
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Kardiologi eller
medicinske hjerte- og
kredsløbssygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Cardiologie
Danmark Kardiologi
Deutschland
Ελλάς Καρδιoλoγία
España Cardiología
France Pathologie cardio-vasculaire
Ireland Cardiology
Italia Cardiologia
Luxembourg cardiologie et angiologie
Nederland Cardiologie
Österreich
Portugal Cardiologia
Suomi/Finland Kardiologia/kardiologi
Sverige Kardiologi
United Kingdom Cardiology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Medicinsk
gastroenterologi eller
medicinske mave-
tarmsygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Gastro-entérologie
Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-

tarmsygdomme
Deutschland
Ελλάς Γαστρεvτερoλoγία
España Aparato digestivo
France Gastro-entérologie et hépatologie
Ireland Gastro-enterology
Italia Gastroenterologia
Luxembourg Gastro-enterologie
Nederland Gastro-enterologie
Österreich
Portugal Gastrenterologia
Suomi/Finland gastroenterologia/ gastroenterologi
Sverige medicinsk gastroenterologi och hepatologi
United Kingdom gastro-enterology
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Reumatologi eller
gigtsygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Rhumathologie/ reumatologie
Danmark Reumatologi
Deutschland
Ελλάς Ρευµατoλoγία
España Reumatología
France Rhumathologie
Ireland Rheumatology
Italia Reumatologia
Luxembourg Rhumathologie
Nederland Reumatologie
Österreich
Portugal Reumatologia
Suomi/Finland Reumatologia/ reumatologi
Sverige Reumatologi
United Kingdom Rheumatology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Almen hæmatologi Uddannelsens mindstevarighed: tre år
Belgique/België/Belgien
Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme
Deutschland
Ελλάς Αιµατoλoγία
España Hematología y Hemoterapia
France
Ireland Haematology
Italia Ematologia
Luxembourg Hématologie
Nederland
Österreich
Portugal Imuno-hemoterapia
Suomi/Finland Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
Sverige Hematologi
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Medicinsk
endokrinologi eller
medicinske
hormonsygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/België/Belgien
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske

hormonsygdomme
Deutschland
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία
España Endocrinología y nutrición
France Endocrinologie, maladies métaboliques
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la

nutrition
Nederland
Österreich
Portugal Endocrinologia
Suomi/Finland Endokrinologia/ endokrinologi
Sverige Endokrina sjukdomar
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Fysioterapi Uddannelsens mindstevarighed: tre år
Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/ fysische

geneeskunde en revalidatie
Danmark
Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin
Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
España Rehabilitación
France Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Ireland
Italia Medicina fisica e riabilitazione
Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Nederland Revalidatiegeneeskunde
Österreich Physikalische Medizin
Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
Suomi/Finland Fysiatria/fysiatri
Sverige Rehabiliteringsmedicin
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Stomatologi eller
mundhulens sygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España Estomatología
France Stomatologie
Ireland
Italia Odontostomatologia
Luxembourg Stomatologie
Nederland
Österreich
Portugal Estomatologia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Neuropsykiatri Uddannelsens mindstevarighed: fem år
Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie
Danmark
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική
España
France Neuropsychiatrie
Ireland
Italia Neuropsichiatria
Luxembourg Neuropsychiatrie
Nederland Zenuw - en zielsziekten
Österreich Neurologie und Psychiatrie
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Dermato-venerologi
eller hud- og
kønssygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/België/Belgien Dermato-vénéréologie
Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Deutschland Haut – und Geschlechtskrankheiten
Ελλάς ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
France Dermatologie et vénéréologie
Ireland
Italia Dermatologia e venerologia
Luxembourg Dermato-vénéréologie
Nederland Dermatologie en venerologie
Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten
Portugal Dermatovenereologia
Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och

allergologi
Sverige Hud- och könssjukdomar
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Dermatologi eller
hudsygdomme

Uddannelsens mindstevarighed:  fire år

Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España
France
Ireland Dermatology
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Dermatology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Venerologi eller
kønssygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España
France
Ireland Venereology
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Genito-urinary medicine
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Radiologi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland Radiologie
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία (*)
España Electroradiologia
France Electro-radiologie
Ireland
Italia Radiologia
Luxembourg Électroradiologie
Nederland Radiologie
Österreich Radiologie
Portugal Radiologia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Tropemedicin Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España
France
Ireland Tropical medicine
Italia Medicina tropicale
Luxembourg
Nederland
Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
Portugal Medicina tropical
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Tropical medicine

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Børnepsykiatri Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
Deutschland Kinder – und Jugendpsychiatrie und –

psychotherapie
Ελλάς Παιδoψυχιατρική
España
France Pédo-psychiatrie
Ireland Child and adolescent psychiatry
Italia Neuropsichiatria infantile
Luxembourg Psychiatrie infantile
Nederland
Österreich
Portugal Pedopsiquiatria
Suomi/Finland Lastenpsykiatria/ barnpsykiatri
Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
United Kingdom Child and adolescent psychiatry
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Geriatri eller
alderdommens
sygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme
Deutschland
Ελλάς
España Geriatría
France
Ireland Geriatrics
Italia Geriatria
Luxembourg
Nederland Klinische geriatrie
Österreich
Portugal
Suomi/Finland Geriatria/ geriatri
Sverige Geriatrik
United Kingdom Geriatrics

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Nefrologi eller
medicinske
nyresygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien
Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Deutschland
Ελλάς Νεφρoλoγία
España Nefrología
France Néphrologie
Ireland Nephrology
Italia Nefrologia
Luxembourg Néphrologie
Nederland
Österreich
Portugal Nefrologia
Suomi/Finland Nefrologia/ nefrologi
Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
United Kingdom Renal medicine

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Smitsomme sygdomme Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark Infektionsmedicin
Deutschland
Ελλάς
España
France
Ireland Communicable diseases
Italia Malattie infettive
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland Infektiosairaudet/ infektionssjukdomar
Sverige Infektionssjukdomar
United Kingdom Infectious diseases
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Samfundsmedicin Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
Ελλάς Κοινωνική Іατρική
España Medicina Preventiva y Salud Pública
France Santé publique et médecine sociale
Ireland Community medicine
Italia Igiene e medicina sociale
Luxembourg
Nederland Maatschappij en gezondheid
Österreich Sozialmedizin
Portugal
Suomi/Finland Terveydenhuolto/hälsovård
Sverige Socialmedicin
United Kingdom Public health medicine

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Farmakologi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark Klinisk farmakologi
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie
Ελλάς
España Farmacología clínica
France
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich Pharmakologie und Toxikologie
Portugal
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk

farmakologi och läkemedelsbehandling
Sverige Klinisk farmakologi
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Arbejdsmedicin Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde
Danmark Arbejdsmedicin
Deutschland Arbeitsmedizin
Ελλάς Iατρική της Εργασίας
España
France Médecine du travail
Ireland Occupational medicine
Italia Medicina del lavoro
Luxembourg Médecine du travail
Nederland Arbeid en gezondheid
Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin
Portugal Medicina do trabalho
Suomi/Finland Työterveyshuolto/ företagshälsovård
Sverige Yrkes- och miljömedicin
United Kingdom Occupational medicine
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Allergologi eller
overfølsomhedssygdom
me

Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/België/Belgien
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske

overfølsomhedssygdomme
Deutschland
Ελλάς Αλλεργιoλoγία
España Alergología
France
Ireland
Italia Allergologia ed immunologia clinica
Luxembourg
Nederland Allergologie; Internist-allergoloog
Österreich
Portugal Imuno-alergologia
Suomi/Finland Allergologia/ allergologi
Sverige Allergisjukdomar
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Kirurgisk gastro-
enterologi eller
kirurgiske mave-
tarmsygdomme

Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/ heelkunde op het abdomen
Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-

tarmsygdomme
Deutschland
Ελλάς
España Cirurgia del aparato digestivo
France Chirurgie viscérale
Ireland
Italia Chirurgia dell’aparato digestivo
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk

kirurgi
Sverige
United Kingdom

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Nuklearmedicin Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/ nucleaire geneeskunde
Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland Nuklearmedizin
Ελλάς Πυρηvική Iατρική
España Medicina nuclear
France Médecine nucléaire
Ireland
Italia Medicina nucleare
Luxembourg Médecine nucléaire
Nederland Nucleaire geneeskunde
Österreich Nuklearmedizin
Portugal Medicina nuclear
Suomi/Finland Isotooppitutkimukset/ isotopundersökningar
Sverige
United Kingdom Nuclear medicine
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Katastrofemedicin Uddannelsens mindstevarighed: fem år
Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España
France
Ireland Accident and emergency medicine
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Accident and emergency medicine

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Klinisk neurofysiologi Uddannelsens mindstevarighed: fire år
Belgique/België/Belgien
Danmark Klinisk neurofysiologi
Deutschland
Ελλάς
España Neurofisiologia clinica
France
Ireland Neurophysiology
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi
Sverige Klinisk neurofysiologi
United Kingdom Clinical neurophysiology

Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Kæbe-ansigtskirurgi
(grunduddannelse som
læge)

Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España Cirugía oral y maxilofacial
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland
Italia Chirurgia maxillo-facciale
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale
Nederland
Österreich Mund – Kiefer – und Gesichtschirurgie
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
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Land Eksamensbevis Organ, der udsteder
eksamensbeviset

Tand-, mund- og kæbe-
ansigtskirurgi
(grunduddannelse som
læge)

Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/
stomatologie en mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie

Danmark
Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Ελλάς
España
France
Ireland Oral and maxillo-facial surgery
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia/ oral och maxillofacial kirurgi
Sverige
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery
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Vedr.: Fælles holdning (EF) nr.   /2000 fastlagt af Rådet den 20. marts 2000 med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr.   /2000 om ændring af
Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse af
erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF,
85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeple-
jersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jorde-
mødre, arkitekter, farmaceuter og læger
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 3. december 1997 Rådet et direktivforslag om ændring af

direktiv 89/48/EØF1 og 92/51/EØF2 om den generelle ordning for anerkendelse af

erhvervsuddannelser til supplering af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,

78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF,

85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejer-

sker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jorde-

mødre, arkitekter, farmaceuter og læger.

Forslaget er baseret på artikel 40, artikel 47, nr. 1, artikel 47, nr. 2, første og tredje

punktum, og artikel 55.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse på mødet den 1. og

2. juli 1998.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 27. maj 1998.

Kommissionen besluttede ikke at forelægge et ændret forslag.

3. Rådet fastlagde sin fælles holdning den 20. marts 2000 i overensstemmelse med arti-

kel 251 i traktaten.

II. MÅL

De retskrav, der skal tages hensyn til i forbindelse med behandling af ansøgninger om aner-

kendelse af erfaring erhvervet efter afslutningen af den pågældende uddannelse, indarbejdes

med det foreslåede direktiv i den generelle ordning. Direktivforslaget indfører begrebet "lov-

reguleret uddannelse", som er omhandlet i andet direktiv om den generelle ordning, og tager

sigte på at sikre en mere ensartet anvendelse og fortolkning i medlemsstaterne af de to direk-

tiver om den generelle ordning.

                                               
1 I det følgende benævnt "første direktiv om den generelle ordning".
2 I det følgende benævnt "andet direktiv om den generelle ordning".
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For så vidt angår sektordirektiverne, vil det (blandt andet) lette en effektiv ajourføring af de

tekniske bestemmelser om benævnelserne på de uddannelser, der automatisk anerkendes i

medlemsstaterne. Det vil ligeledes bidrage til at sikre retssikkerheden i forbindelse med gen-

nemgang af uddannelser, som unionsborgere har gennemført i tredjelande.

III. DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelle bemærkninger

Rådets fælles holdning tager sigte på de mål, der er opstillet i Kommissionens forslag,

jf. afsnit II ovenfor. Rådet har imidlertid foretaget en række tekniske ændringer i forsla-

get, især med henblik på at styrke den fri bevægelighed for personer.

Rådet har vedtaget den fælles holdning med enstemmighed.

Rådet har ikke kunnet acceptere de ændringer, som Europa-Parlamentet foreslog ved

dets førstebehandling. Det bør tages i betragtning, at Kommissionen heller ikke kunne

acceptere ændringerne.

2. Specifikke bemærkninger

De ændringer, der er foretaget i Kommissionens forslag, er resumeret nedenfor:

i) Mere specifik beskrivelse af "uddannelsesforløb" i forbindelse med definitionen af

"lovreguleret uddannelse" (artikel 1, nr. 1, andet led)

For at sikre konsistens i første direktiv om den generelle ordning er begrebet

"uddannelsesforløb", som er anvendt i Kommissionens forslag, erstattet med en

definition, der er taget fra artikel 1a, andet led, i første direktiv om den generelle

ordning. Det er især tydeliggjort, at uddannelsens varighed skal være på mindst tre

år.
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ii) Gensidig anerkendelse af bevis for den finansielle formåen og for forsikringsdæk-

ning (artikel 1, nr. 4, og artikel 2, nr. 4)

Disse bestemmelser sikrer, at de to direktiver om den generelle ordning er omfat-

tet af de bestemmelser, der er indeholdt i visse direktiver om "overgangsforan-

staltninger" vedrørende gensidig anerkendelse af bevis for den finansielle formåen

og for forsikringsdækning mod de økonomiske følger af erhvervsansvar.

iii) Åbning af mulighed for, at den væsentlige forskel også på certifikatniveau kan

dækkes af erfaring (artikel 2, nr. 2 og 3)

Bestemmelsen i artikel 2, nr. 1, om eksamensbevisniveau er udvidet til at dække

anerkendelse af certifikatniveau. De kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet

af sin erhvervserfaring, kan derfor dække den væsentlige forskel mellem hans

certifikat og det eksamensbevis, som værtslandet kræver.

iv) Direkte virkning af ændringerne i bilag C og D (artikel 2, nr. 6)

Med henblik på at undgå langvarige gennemførelsesprocedurer i medlemsstaterne

har alle Kommissionens ændringer i bilag C og D i andet direktiv om den gene-

relle ordning i medfør af artikel 2, nr. 6, omgående gyldighed.

v) Tilføjelse af artikel 3-6 til Kommissionens forslag vedrørende sektordirektiverne

(artikel 3, nr. 4, artikel 5, nr. 9, artikel 7, nr. 4, artikel 9, nr. 5, artikel 11, nr. 1, ar-

tikel 13, nr. 5 og artikel 14, nr. 12)

Af hensyn til retssikkerheden er indholdet af artikel 3-6 i Kommissionens forslag

indarbejdet i hvert af sektordirektiverne. Der er tale om en rent teknisk ændring.
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vi) Gennemgang af eksamensbeviser fra tredjelande (tidligere artikel 5 i Kommissio-

nens forslag, nu indarbejdet i artikel 3, nr. 4, artikel 5, nr. 9, artikel 7, nr. 4, arti-

kel 9, nr. 5, artikel 11, nr. 1, artikel 13, nr. 5 og artikel 14, nr. 12)

Med henblik på at yde indehavere af eksamensbeviser erhvervet i et tredjeland en

bedre beskyttelse har Rådet besluttet at erstatte udtrykket "Medlemsstaterne tager

de eksamensbeviser (...) i betragtning" med "Medlemsstaterne gennemgår eksa-

mensbeviser ...". Dette indebærer en mere aktiv indsats fra værtslandet. Fristen for

gennemgangen er endvidere reduceret fra fire til tre måneder.

vii) Ingen forpligtelse til at begrunde beslutninger om anerkendelse af eksamensbevi-

ser (sidste punktum i betragtning 8, skal læses i sammenhæng med artikel 3, nr. 4,

artikel 5, nr. 9, artikel 7, nr. 4, artikel 9, nr. 5, artikel 11, nr. 1, artikel 13, nr. 5 og

artikel 14, nr. 12 (tidligere artikel 6 i Kommissionens forslag))

Med henblik på at sikre en hurtigere anerkendelsesprocedure forpligtes medlems-

staterne ikke at begrunde positive beslutninger om anerkendelse af eksamensbevi-

ser.

viii) udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 93/16/EØF til at omfatte visse span-

ske speciallæger ("MESTOS") (artikel 14, nr. 8)

Denne bestemmelse tager sigte på at tage hensyn til den særlige situation, der

foreligger for visse spanske speciallæger uden officielle eksamensbeviser, som har

modtaget en uofficiel uddannelse, som ikke desto mindre i henseende til omfang

og kvalitet kan sidestilles med den officielle uddannelse.

ix) Revisionsklausul (artikel 15)

Rådet har indsat en revisionsklausul vedrørende artikel 1, nr. 1 og 2, som indar-

bejder begrebet "lovreguleret uddannelse" i første direktiv om den generelle ord-

ning.
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IV. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

Rådet følte, at ændring 1, 4, 6, 7, 8, 9 og 11, som har til formål at forpligte medlemsstaterne

til at underrette Kommissionen, hvis de har til hensigt at stille krav om kompensationsforan-

staltninger i hver enkelt sektor, ikke er i overensstemmelse med SLIM-initiativet, da de ville

sinke anerkendelsesprocedurerne og derfor være til skade for migranterne. Disse ændringer

ville heller ikke være i overensstemmelse med den generelle ordning, eftersom denne lægger

op til, at ansøgningerne om anerkendelse behandles enkeltvis.

Ændring 5 og 10, som har til formål at sikre, at koordinationsgruppens drøftelser offentliggø-

res bredt, kan ikke forenes med SLIM. Den offentlighed, der foreslås i disse ændringer, ville

således sinke Kommissionens arbejde og kunne skade kvaliteten af de primært tekniske dis-

kussioner. Under alle omstændigheder offentliggøres det endelige resultat af gruppens arbejde

i adfærdskodeksen.

Ændring 12, som ville sinke den procedure, som Kommissionen har foreslået til at ajourføre

fortegnelserne over eksamensbeviser, og udsætte dens anvendelse, kan ikke forenes med

SLIM-principperne og risikerer at true retssikkerheden.

Ændring 3 og 13 har til formål at indføre automatisk anerkendelse af eksamensbeviser, der er

erhvervet i et tredjeland, hvis eksamensbeviserne allerede er anerkendt af det første værtsland.

Rådet fandt det tilrådeligt at udsætte behandlingen af dette spørgsmål, indtil Kommissionens

rapport om den generelle ordning for anerkendelse af eksamensbeviser er offentliggjort, hvil-

ket forventes at ske i 2000. Det samme gjorde sig gældende for ændring 15-21, som vedrører

praktiserende læger.

Ændring 2 og 14 vedrører direktivet om arkitekter. Ordføreren gjorde særligt opmærksom

på, at ændring 14 ville betyde, at alle irske arkitekter ville falde ind under direktivets anven-

delsesområde, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket. Da dette spørgsmål i øjeblikket er til

behandling i Kommissionen, foretrak Rådet at afvente afslutningen af Kommissionens

arbejde.
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V. KONKLUSION

Rådet mener, at alle de ændringer, der er foretaget i Kommissionens forslag, lever op til

målene i direktivforslaget, især SLIM-initiativets målsætning om forenkling samt fremme af

den fri bevægelighed.

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

om

Rådets fælles holdning vedrørende forslag om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om ændring af direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for

anerkendelse af erhvervsuddannelser og direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF,
78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med
ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre,

arkitekter, farmaceuter og læger

1. SAGSFORLØB

Ved skrivelse af 3. december 1997 sendte Kommissionen Rådet et forslag om
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/48/EØF og
92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser og
direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF,
78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og
93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene
sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og
læger (KOM(1997) 638 – 1997/0345/COD)1.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen den 2. juli 19982.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg havde afgivet udtalelse den 27. maj 19983.

Rådet vedtog en fælles holdning den 20 marts 2000.

2. FORMÅL MED K OMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med direktivforslaget er at:

- gennemføre SLIM-gruppens henstillinger vedrørende "anerkendelse af
eksamensbeviser" og gøre det lettere at ajourføre fortegnelserne over
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, der automatisk kan
anerkendes

- indsætte en række andre ændringer, ofte af teknisk art, for at forbedre
retssikkerheden eller lette fortolkningen af de pågældende direktiver og forbedre den
måde, hvorpå de fungerer.

1 EFT C 28 af 26.1.1998, s. 1.
2 EFT C 226 af 20.7.1998, s.26.
3 EFT C 235 af 27.7.1998, s. 53.
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3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Rådet har enstemmigt godkendt Kommissionens forslag med en række ændringer,
der sigter mod at øge den frie bevægelighed for personer. Rådet havde ganske vist
genoptaget den gennemgang af situationen for specialuddannede sygeplejersker, som
det havde indledt under gennemgangen af overgangsdirektiverne om gensidig
anerkendelse af erhvervsuddannelser, men vedtog, at der ikke skulle indføres nogen
særbestemmelse i Kommissionens foreliggende forslag til direktiv.

3.2. Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen

Rådet har ikke accepteret nogen af de ændringsforslag, Europa-Parlamentet havde
vedtaget ved førstebehandlingen. Kommissionen havde ikke ændret sit oprindelige
forslag.

3.3. Ændringer, der blev indført under forhandlingen i Rådet

3.3.1. Den generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser

Rådet har foretaget en række præciseringer for at gøre direktiv 89/48/EØF og
92/51/EØF klarere og mere effektive og øge retssikkerheden.

Rådet har præciseret en række punkter i definitionen af begrebet lovreguleret
uddannelse. Det har bl.a. fastsat, at det uddannelsesforløb, der er omhandlet i
definitionen, skal være af mindst tre års varighed, og at visse bestemmelser i andre
direktiver om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser skal udvides til at gælde
for direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF, så det bliver lettere at dokumentere den
finansielle situation, når dette kræves for at få adgang til et lovreguleret erhverv.

Rådet har desuden skærpet de kompetente myndigheders forpligtelse til at tage
hensyn til kundskaber, som den vandrende arbejdstager har erhvervet i løbet af sin
erhvervserfaring. Den vandrende arbejdstager vil dermed kunne påvise, at de
kundskaber, vedkommende har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring, helt eller
delvist omfatter de væsentlige forskelle mellem eksamensbeviset og det erhvervede
kvalifikationsbevis.

Endelig har Rådet foreslået at fremskynde gennemførelsen af ændringerne af bilag C
og D til direktiv 92/51/EØF.

3.3.2. Sektordirektiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser

Rådet har forbedret beskyttelsen af indehavere af eksamensbeviser, der er erhvervet
uden for EU, og fastsat, at sådanne eksamensbeviser skal være behandlet inden for
tre måneder.

Desuden har Rådet fremskyndet proceduren for anerkendelse af alle eksamensbeviser
ved at ophæve kravet om, at beslutningen skal begrundes, når ansøgerens anmodning
efterkommes.

For så vidt angår speciallæge- eller specialtandlægeuddannelser, der ikke kan
anerkendes automatisk, men i det enkelte tilfælde, har Rådet fastsat, at de
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kompetente myndigheder har pligt til ikke blot - som allerede foreskrevet i
direktiverne - at tage den erhvervede specialuddannelse i betragtning, men også
ansøgerens eventuelle efter- og videreuddannelse.

Endelig har Rådet - som foreslået af Kommissionen for at regulere situationen for
visse tandlæger og farmaceuter - indført en bestemmelse for at regulere situationen
for visse speciallæger og for psykiatriske sygeplejersker, forudsat at deres
uddannelsesniveau svarer til kravene i det pågældende sektordirektiv.

3.4. Kommissionens holdning til Rådets ændringer

Kommissionen accepterer Rådets ændringer.

4. KONKLUSION

Kommissionen mener, at den fælles holdning er et passende supplement til det
forslag til direktiv, som Kommissionen fremlagde.


