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RICHTLIJN 2000/…/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van …

tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad

betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de Richtlijnen

77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG,

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

85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen

van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde,

dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 40,

artikel 47, lid 1, en lid 2, eerste en derde zin, en artikel 55,

Gezien het voorstel van de Commissie, 1

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité, 2

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, 3

                                               
1 PB C 28 van 26.1.1998, blz. 1.
2 PB C 235 van 27.7.1998, blz. 53.
3 Advies van het Europees Parlement van 2 juli 1998 (PB C 226 van 20.7.1998, blz. 26),

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ..... (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ....... (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 16 februari 1996 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een rapport

ingediend over de stand van de toepassing van het algemeen stelsel van erkenning van

hogeronderwijsdiploma's, opgesteld op grond van artikel 13 van Richtlijn 89/48/EEG van de

Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van

hogeronderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden

afgesloten 1; in dit rapport is door de Commissie toegezegd dat zij de mogelijkheid zal

onderzoeken om in deze richtlijn de verplichting op te nemen om bij de behandeling van

verzoeken om erkenning rekening te houden met de beroepservaring die na het verwerven van

het diploma is opgedaan; de Commissie heeft eveneens toegezegd na te gaan of het begrip

gereglementeerde opleiding erin kan worden opgenomen en hoe de rol van de

coördinatiegroep ingesteld bij artikel 9, lid 2, van Richtlijn 98/48/EEG kan worden versterkt

om meer uniformiteit te waarborgen bij de interpretatie en de toepassing van de richtlijn.

(2) Het begrip "gereglementeerde opleiding", dat bij Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van

18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen,

ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG 2 is ingevoerd, dient te worden uitgebreid tot het

eerste algemeen stelsel, en wel volgens dezelfde beginselen en dezelfde regels; de keuze van

de middelen om de beroepen te definiëren waarvoor een gereglementeerde opleiding vereist

is, moet aan elke lidstaat afzonderlijk worden overgelaten.

                                               
1 PB L 19 van 24.1.1989, blz. 16.
2 PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/38/EG van de

Commissie (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 31).
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(3) De twee richtlijnen betreffende het algemeen stelsel bieden de ontvangende lidstaat de moge-

lijkheid om op bepaalde voorwaarden compenserende maatregelen op te leggen aan de aan-

vrager, met name wanneer diens opleiding betrekking heeft op theoretische en/of praktijk-

gerichte vakken die wezenlijk verschillen van die welke worden bestreken door het in de

ontvangende lidstaat voorgeschreven diploma; krachtens de artikelen 39 en 43 van het

Verdrag, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 1, is het

aan de ontvangende lidstaat om te beoordelen of opgedane beroepservaring kan volstaan als

bewijs dat de ontbrekende kennis is verworven; omwille van de duidelijkheid en ten behoeve

van de rechtszekerheid van personen die hun beroep in een andere lidstaat willen uitoefenen,

is het wenselijk om in het algemeen stelsel de verplichting op te nemen dat de ontvangende

lidstaat nagaat of de beroepservaring die de aanvrager na het behalen van diens opleidings-

titel(s) heeft verworven, de onderhavige vakgebieden bestrijkt.

(4) De coördinatieprocedure die voorzien is in de twee richtlijnen betreffende het algemeen

stelsel, dient verbeterd en vergemakkelijkt te worden door de coördinatiegroep in staat te

stellen adviezen uit te brengen en openbaar te maken over vraagstukken in verband met de

praktische toepassing van het algemeen stelsel die door de Commissie aan haar worden voor-

gelegd.

                                               
1 Zaak C-340/89, Vlassopoulou, Jurispr. 1991, blz. 1-2357.
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(5) De Commissie heeft in haar Mededeling aan de Raad en het Europees Parlement over het

SLIM-initiatief toegezegd dat zij voor de erkenning van diploma's, met voorstellen zou

komen tot vereenvoudiging van de procedure voor de bijwerking van de lijsten van de voor

automatische erkenning in aanmerking komende diploma's; in Richtlijn 93/16/EEG van de

Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge

erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels 1 is een eenvoudige regeling voor-

zien voor de erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van huisarts; de ervaring

heeft geleerd dat deze aanpak voldoende rechtszekerheid biedt; het is wenselijk deze aanpak

ook toe te passen voor de diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk

algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts,

verloskundige, apotheker of arts, als bedoeld in de Richtlijnen 77/452/EEG 2, 77/453/EEG 3,

78/686/EEG 4, 78/687/EEG 5, 78/1026/EEG 6, 78/1027/EEG 7, 80/154/EEG 8, 80/155/EEG 9,

85/432/EEG 10, 85/433/EEG 11 en 93/16/EEG van de Raad.

                                               
1 PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/46/EG

(PB L 139 van 02.06.1999, blz. 25).
2 PB L 176 van 15.7.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van

1994.
3 PB L 176 van 15.7.1977, blz. 8. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 89/595/EEG (PB L 341 van

23.11.1989, blz. 30).
4 PB L 233 van 24.8.1978, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van

1994.
5 PB L 233 van 24.8.1978, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding

van 1994.
6 PB L 362 van 23.12.1978, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding

van 1994.
7 PB L 362 van 23.12.1978, blz. 7. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 89/594/EEG (PB L 341 van

23.11.1989, blz. 19.
8 PB L 33 van 11.2.1980, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van

1994.
9 PB L 33 van 11.2.1980, blz. 8. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 89/594/EEG.
10 PB L 253 van 24.9.1985, blz. 34.
11 PB L 253 van 24.9.1985, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van

1994.
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(6) Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn de

lidstaten niet verplicht de diploma's, certificaten en andere titels te erkennen die niet zijn

verkregen als afsluiting van een in een van de lidstaten van de Gemeenschap gevolgde

opleiding 1; de lidstaten zijn echter gehouden de beroepservaring die de betrokkene in een

andere lidstaat heeft verworven, in aanmerking te nemen 2; derhalve dient in de sectorale

richtlijnen te worden bepaald dat de erkenning door een lidstaat van een diploma, certificaat

of andere titel ter afsluiting van een in een derde land gevolgde opleiding tot verantwoordelijk

algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts,

verloskundige, architect, apotheker of arts, alsmede de beroepservaring die de betrokkene in

een lidstaat heeft verworven, moeten worden aangemerkt als voor de Gemeenschap relevante

gegevens die door de overige lidstaten moeten worden onderzocht.

(7) Er dient te worden aangegeven binnen welke termijn de lidstaten een besluit moeten nemen

over verzoeken om erkenning van diploma's, certificaten of andere titels van verantwoordelijk

algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, ver-

loskundige, architect, apotheker of arts die in een derde land zijn behaald.

                                               
1 Zaak C-154/93, Tawil Albertini, Jurispr. 1994, blz. I-451.
2 Zaak C-319/92, Haim, Jurispr. 1994, blz. I-425.
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(8) Bij een nationale rechterlijke instantie moet beroep kunnen worden aangetekend wanneer een

verzoek wordt afgewezen of wanneer er binnen de gestelde termijn geen besluit wordt

genomen; ieder besluit van de lidstaten inzake de erkenning van diploma's, certificaten of

andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar

der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker of arts dient met redenen te

worden omkleed; indien een lidstaat besluit een diploma te erkennen staat het deze lidstaat

vrij al dan niet de redenen hiervoor te geven.

(9) Omwille van de billijkheid dienen overgangsmaatregelen te worden getroffen voor bepaalde

beoefenaars der tandheelkunde in Italië die in het bezit zijn van diploma's, certificaten en

andere titels van arts die in Italië zijn afgegeven ter afsluiting van opleidingen tot arts die zijn

aangevangen na de uiterste datum die in artikel 19 van Richtlijn 78/686/EEG is vastgesteld.

(10) Bij artikel 15 van Richtlijn 85/384/EEG van de Raad 1 is voorzien in een afwijking voor een

overgangsperiode die thans is verstreken; deze bepaling dient te worden ingetrokken.

(11) In artikel 24 van Richtlijn 85/384/EEG dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt

tussen de formaliteiten die vereist zijn in geval van vestiging en die welke vereist zijn in geval

van dienstverrichtingen, teneinde aldus het vrij verrichten van diensten op het gebied van de

architectuur te vergemakkelijken.

                                               
1 PB L 223 van 21.8.1985, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding

van 1994.
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(12) Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dienen er

omwille van de billijkheid overgangsmaatregelen te worden getroffen voor bepaalde houders

van diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie die in Italië zijn

afgegeven ter afsluiting van opleidingen die niet geheel in overeenstemming zijn met

Richtlijn 85/432/EEG van de Raad 1.

(13) Het is wenselijk om de rechtsgevolgen van de onderlinge erkenning van de diploma's, certifi-

caten en andere titels op het terrein van de farmacie uit te breiden, teneinde de daadwerkelijke

uitoefening van het recht van vestiging tussen de Helleense Republiek en de overige lidstaten

te vergemakkelijken; derhalve dient de ontheffing vervat in artikel 3 van Richtlijn

85/433/EEG te worden ingetrokken.

(14) De Commissie heeft in haar Verslag over de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde,

zoals bedoeld in titel IV van Richtlijn 93/16/EEG aanbevolen om de bepalingen inzake de

deeltijdse opleiding in de huisartsgeneeskunde in overeenstemming te brengen met die voor

alle andere medische specialismen.

(15) De richtlijnen betreffende het algemeen stelsel en de sectorale richtlijnen dienen te worden

gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                               
1 Zaak C-307/94, Commissie/Italië, Jurispr. 1996, blz. I-1011.
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AFDELING I: WIJZIGINGEN IN DE RICHTLIJNEN BETREFFENDE

HET ALGEMEEN STELSEL

Artikel 1

Richtlijn 89/48/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

"d bis) gereglementeerde opleiding: alle opleidingen

- die rechtstreeks gericht zijn op de uitoefening van een nauwkeurig gedefi-

nieerd beroep, en

- die bestaan in een postsecundaire studie van ten minste drie jaar, of uit een

met deze studieduur overeenstemmende deeltijdse studie, aan een univer-

siteit, een instelling voor hoger onderwijs of een instelling van hetzelfde

niveau, en, in voorkomend geval, uit de bovenop de postsecundaire studie

vereiste beroepsopleiding, beroepsstage of praktijkervaring; de structuur en

het niveau van de beroepsopleiding, beroepsstage of praktijkervaring

worden vastgelegd bij de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van

de betrokken lidstaat of worden door de hiertoe aangewezen instantie

gecontroleerd of erkend.";

2) in artikel 3, onder b), wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

"De in de eerste alinea van dit punt bedoelde beroepservaring van twee jaar mag echter niet

worden geëist wanneer de aanvrager met de in dit punt bedoelde opleidingstitel(s) een

gereglementeerde opleiding heeft afgesloten.";
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3) in artikel 4, lid 1, onder b), wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

"Indien de ontvangende lidstaat overweegt om van de aanvrager te verlangen dat deze een
aanpassingsstage volbrengt of een proeve van bekwaamheid aflegt, moet hij eerst nagaan of
de kennis die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring heeft verworven, van dien aard is dat
het wezenlijke verschil als bedoeld in de eerste alinea geheel of ten dele wordt ondervangen.";

4) de volgende leden worden toegevoegd aan artikel 6:

"5. Wanneer een bewijs van financiële draagkracht is vereist voor de toegang tot of de uit-
oefening van een gereglementeerd beroep in de ontvangende lidstaat, aanvaardt deze lidstaat
attesten die zijn afgegeven door banken in de lidstaat van oorsprong of in de lidstaat van
herkomst als gelijkwaardig aan die welke op zijn eigen grondgebied worden afgegeven.

6. Wanneer de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat van de eigen onderdanen die
toegang willen tot een gereglementeerd beroep of een dergelijk beroep willen uitoefenen, eist
dat zij verzekerd zijn tegen de financiële risico's van hun beroepsaansprakelijkheid, aanvaardt
deze lidstaat attesten van verzekeringsmaatschappijen in andere lidstaten als gelijkwaardig
aan die welke op zijn eigen grondgebied worden afgegeven. Die attesten vermelden dat de
verzekeraar de in de ontvangende lidstaat van kracht zijnde wetten en voorschriften heeft
nageleefd voor wat betreft de voorwaarden en de reikwijdte van de dekking. Zij mogen bij
overlegging niet ouder zijn dan drie maanden.";
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5) in artikel 9, lid 2, tweede alinea, wordt het eerste streepje vervangen door:

"- de tenuitvoerlegging van deze richtlijn te vergemakkelijken, met name door adviezen uit
te brengen en openbaar te maken over vraagstukken die door de Commissie aan haar
worden voorgelegd,".

Artikel 2

Richtlijn 92/51/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 4, lid 1, onder b), wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

"Indien de ontvangende lidstaat overweegt om van de aanvrager te verlangen dat deze een
aanpassingsstage volbrengt of een proeve van bekwaamheid aflegt, moet hij eerst nagaan of
de kennis die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring heeft verworven, van dien aard is dat
het wezenlijke verschil als bedoeld in de eerste alinea daardoor geheel of ten dele wordt
ondervangen.";

2) in artikel 5 wordt na de tweede alinea de volgende alinea ingevoegd:

"Indien de ontvangende lidstaat overweegt om van de aanvrager te verlangen dat deze een
aanpassingsstage volbrengt of een proeve van bekwaamheid aflegt, moet hij eerst nagaan of
de kennis die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring heeft verworven van dien aard is dat
het wezenlijke verschil tussen het diploma en het certificaat daardoor geheel of ten dele
worden ondervangen.";
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3) in artikel 7, onder a), wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

"Indien de ontvangende lidstaat overweegt om van de aanvrager te verlangen dat deze een
aanpassingsstage volbrengt of een proeve van bekwaamheid aflegt, moet hij eerst nagaan of
de kennis die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring heeft verworven, van dien aard is dat
het wezenlijke verschil als bedoeld in de eerste alinea daardoor geheel of ten dele wordt
ondervangen.";

4) aan artikel 10 worden de volgende leden toegevoegd:

"5. Wanneer een bewijs van financiële draagkracht is vereist voor de toegang tot of de uit-
oefening van een gereglementeerd beroep in de ontvangende lidstaat, aanvaardt deze lidstaat
attesten die zijn afgegeven door banken in de lidstaat van oorsprong of in de lidstaat van
herkomst als gelijkwaardig aan die welke op zijn eigen grondgebied worden afgegeven.

6. Wanneer de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat van de eigen onderdanen die

toegang willen tot een gereglementeerd beroep of een dergelijk beroep willen uitoefenen, eist

dat zij verzekerd zijn tegen de financiële risico's van hun beroepsaansprakelijkheid, aanvaardt

deze lidstaat attesten van verzekeringsmaatschappijen in andere lidstaten als gelijkwaardig

aan die welke op zijn eigen grondgebied worden afgegeven. Die attesten vermelden dat de

verzekeraar de in de ontvangende lidstaat van kracht zijnde wetten en voorschriften heeft

nageleefd voor wat betreft de voorwaarden en de reikwijdte van de dekking. Zij mogen bij

overlegging niet ouder zijn dan drie maanden." ;
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5) in artikel 13, lid 2, tweede alinea, wordt het eerste streepje vervangen door:

"- de tenuitvoerlegging van deze richtlijn te vergemakkelijken, met name door adviezen uit

te brengen en openbaar te maken over vraagstukken die door de Commissie aan haar

worden voorgelegd,";

6) aan artikel 15 wordt het volgende lid toegevoegd:

"8. De wijzigingen die overeenkomstig de hierboven bepaalde procedure in de lijsten van

opleidingen in de bijlagen C en D worden aangebracht, zijn op de door de Commissie vastge-

stelde datum onmiddellijk van toepassing".

AFDELING 2: WIJZIGINGEN IN DE SECTORALE RICHTLIJNEN

Afdeling 2.1: Verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige)

Artikel 3

Richtlijn 77/452/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) (heeft uitsluitend betrekking op de Griekse versie)

2) in artikel 2 worden de woorden "in artikel 3 vermelde" vervangen door "in de bijlage

vermelde";

3) artikel 3 wordt geschrapt;

4) de verwijzingen naar artikel 3 worden opgevat als verwijzingen naar de bijlage;

5) (heeft uitsluitend betrekking op de Griekse versie)
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6) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 18a

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die zij vaststellen wat betreft de afgifte van diploma's, certificaten en andere titels

op het gebied dat onder deze richtlijn valt. De Commissie doet hiervan mededeling in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen onder vermelding van de benamingen die

door de lidstaten werden vastgesteld voor de diploma's, certificaten en andere titels en in

voorkomend geval voor de beroepstitel."

"Artikel 18b

Iedere lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van lidstaten van wie de diploma's,

certificaten en andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt niet overeenstemmen

met de voor de betrokken lidstaat in deze richtlijn opgenomen benamingen, de door de

betrokken lidstaat afgegeven diploma's, certificaten en andere titels als genoegzaam bewijs,

mits zij vergezeld gaan van een verklaring van de bevoegde autoriteiten of instanties van de

betrokken lidstaat. Die verklaring bevestigt, dat de diploma's, certificaten en andere titels zijn

afgegeven ter afsluiting van een opleiding die voldoet aan deze richtlijn en die de afgevende

lidstaat gelijkstelt met de opleidingen waarvan de benamingen in deze richtlijn zijn

opgenomen."
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"Artikel 18c

De lidstaten onderzoeken de buiten de Europese Unie behaalde diploma’s, certificaten en

andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt wanneer deze diploma's, certificaten en

andere titels reeds in een andere lidstaat werden erkend; evenals de ontvangen opleiding en/of

verworven beroepservaring. De lidstaat neemt een besluit binnen een termijn van drie

maanden vanaf de datum waarop het volledige dossier door de betrokkene is ingediend."

"Artikel 18d

Afwijzingen van verzoeken tot erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels op het

gebied dat onder deze richtlijn valt, worden door de lidstaten met redenen omkleed.

De aanvrager moet tegen deze besluiten een rechtsgeding kunnen instellen overeenkomstig

het nationale recht. Hetzelfde geldt ingeval binnen de voorgeschreven termijn geen besluit is

genomen.";

7) de bijlage opgenomen in bijlage I bij deze richtlijn wordt toegevoegd.
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Artikel 4

Richtlijn 77/453/EEG wordt als volgt gewijzigd:

in artikel 1, lid 1, worden de woorden "als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 77/452/EEG"
vervangen door "als bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 77/452/EEG".

Afdeling 2.2: Beoefenaars der tandheelkunde

Artikel 5

Richtlijn 78/686/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 2 worden de woorden "in artikel 3 van deze richtlijn" vervangen door "in bijlage A
bij deze richtlijn";

2) artikel 3 wordt geschrapt;

3) het opschrift van hoofdstuk III wordt vervangen door:

"Diploma’s, certificaten en andere titels van specialist in de tandheelkunde";
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4) artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

"Elke lidstaat waar op dit gebied wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen gelden, erkent

de in bijlage B vermelde diploma’s, certificaten en andere titels van in de orthodontie en in de

kaakchirurgie gespecialiseerde beoefenaars der tandheelkunde die overeenkomstig de

artikelen 2 en 3 van Richtlijn 78/687/EEG door andere lidstaten, aan onderdanen van lidstaten

afgegeven, door daaraan op zijn grondgebied hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als aan de

diploma’s, certificaten en andere titels die hij zelf afgeeft.";

5) artikel 5 wordt geschrapt;

6) artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Hij neemt eveneens hun eventuele beroepservaring, aanvullende opleiding en bij- en
nascholing in aanmerking.";
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b) lid 3 wordt vervangen door:

"3. Na onderzoek van de inhoud en de duur van de opleiding van de betrokkene aan de
hand van de voorgelegde diploma’s, certificaten en andere titels en rekening houdend
met diens eventuele beroepservaring, aanvullende opleiding en na- en bijscholing,
stellen de bevoegde autoriteiten of instanties van de ontvangende lidstaat de betrokkene
in kennis van de duur van de aanvullende opleiding die moet worden gevolgd, alsmede
van de gebieden die deze moet bestrijken.";

c) er wordt een lid 4 toegevoegd dat luidt:

"4. De lidstaat neemt een besluit binnen vier maanden vanaf de datum waarop het
volledige dossier door de betrokkene is ingediend";

7) de bestaande twee alinea's van artikel 19 worden lid 1 en er wordt een lid 2 toegevoegd dat
luidt:

"2. De lidstaten erkennen de diploma’s, certificaten en andere titels van arts welke in Italië
zijn afgegeven aan personen die hun universitaire artsenopleiding hebben aangevat tussen
28 januari 1980 en 31 december 1984 en die vergezeld gaan van een door de bevoegde
Italiaanse autoriteiten afgegeven bewijsstuk, waaruit blijkt:

- dat deze personen met goed gevolg de bijzondere proeve van bekwaamheid hebben
afgelegd die de bevoegde autoriteiten in Italië hebben georganiseerd teneinde na te gaan
of de kennis en bekwaamheden van de betrokkenen op een niveau liggen dat vergelijk-
baar is met dat van de houders van het diploma dat voor Italië in bijlage A is vermeld;
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- dat zij in Italië in de loop van de vijf jaar voorafgaand aan de afgifte van het bewijsstuk

gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren daadwerkelijk, wettig en als

hoofdwerkzaamheid de werkzaamheden bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 78/687/EEG

hebben uitgeoefend;

- en dat zij bevoegd zijn de werkzaamheden bedoeld in artikel 5 van Richtlijn

78/687/EEG uit te oefenen, of dat zij deze daadwerkelijk, wettig en als hoofd-

werkzaamheid uitoefenen, onder dezelfde voorwaarden als de houders van het diploma

dat voor Italië in bijlage A is vermeld.

Van de in het eerste streepje bedoelde proeve van bekwaamheid zijn vrijgesteld, de personen

die met succes een studie van ten minste drie jaar hebben volbracht die volgens een officiële

verklaring van de bevoegde autoriteiten gelijkwaardig is aan de opleiding bedoeld in artikel 1

van Richtlijn 78/687/EEG.";

8) de verwijzingen naar de artikelen 3 en 5 moeten worden opgevat als verwijzingen naar

respectievelijk de bijlagen A en B;

9) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 23a

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die zij vaststellen wat betreft de afgifte van diploma's, certificaten en andere titels

op het gebied dat onder deze richtlijn valt. De Commissie doet hiervan mededeling in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen onder vermelding van de benamingen die

door de lidstaten werden vastgesteld voor de diploma's, certificaten en andere titels en in

voorkomend geval voor de beroepstitel."
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"Artikel 23b

Iedere lidstaat erkent, ten aanzien van onderdanen van lidstaten van wie de diploma's, certificaten

en andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt niet overeenstemmen met de voor de

betrokken lidstaat in deze richtlijn opgenomen benamingen, de door de betrokken lidstaat

afgegeven diploma's, certificaten en andere titels als genoegzaam bewijs, mits zij vergezeld gaan

van een verklaring van de bevoegde autoriteiten of instanties van de betrokken lidstaat. Die

verklaring bevestigt, dat de diploma's, certificaten en andere titels zijn afgegeven ter afsluiting van

een opleiding die voldoet aan deze richtlijn en die de afgevende lidstaat gelijkstelt met de

opleidingen waarvan de benamingen in deze richtlijn zijn opgenomen."

"Artikel 23c

De lidstaten onderzoeken de buiten de Europese Unie behaalde diploma’s, certificaten en andere

titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt wanneer deze diploma's, certificaten en andere titels

reeds in een andere lidstaat werden erkend; evenals de ontvangen opleiding en/of verworven

beroepservaring. De lidstaat neemt een besluit binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum

waarop het volledige dossier door de betrokkene is ingediend."

"Artikel 23d

Indien de aanvraag wordt geweigerd moeten de besluiten van de lidstaten inzake verzoeken om

erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt met

redenen worden omkleed.
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Een aanvrager moet tegen deze besluiten beroep in kunnen stellen bij een nationale

rechterlijke instantie. Indien er geen besluit wordt genomen kan de aanvrager eveneens in

beroep gaan, binnen de gestelde termijn.";

10) bijlagen A en B opgenomen in de bijlage II bij deze richtlijn worden toegevoegd.

Artikel 6

In artikel 1, lid 1, van Richtlijn 78/687/EEG worden de woorden "als bedoeld in artikel 3 van
dezelfde richtlijn" vervangen door "als bedoeld in de bijlagen A en B bij dezelfde richtlijn".

Afdeling 2.3: Dierenartsen

Artikel 7

Richtlijn 78/1026/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 2 worden de woorden "in artikel 3" vervangen door "in de bijlage";

2) artikel 3 wordt geschrapt;

3) de verwijzingen naar artikel 3 worden opgevat als verwijzingen naar de bijlage;
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4) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 17a

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die zij vaststellen wat betreft de afgifte van diploma's, certificaten en andere titels

op het gebied dat onder deze richtlijn valt. De Commissie doet hiervan mededeling in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen onder vermelding van de benamingen die

door de lidstaten werden vastgesteld voor de diploma's, certificaten en andere titels en in

voorkomend geval voor de beroepstitel."

"Artikel 17b

Iedere lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van lidstaten van wie de diploma's,

certificaten en andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt niet overeenstemmen

met de voor de betrokken lidstaat in deze richtlijn opgenomen benamingen, de door de

betrokken lidstaat afgegeven diploma's, certificaten en andere titels als genoegzaam bewijs,

mits zij vergezeld gaan van een verklaring van de bevoegde autoriteiten of instanties van de

betrokken lidstaat. Die verklaring bevestigt, dat de diploma's, certificaten en andere titels zijn

afgegeven ter afsluiting van een opleiding die voldoet aan deze richtlijn en die de afgevende

lidstaat gelijkstelt met de opleidingen waarvan de benamingen in deze richtlijn zijn

opgenomen."
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"Artikel 17c

De lidstaten onderzoeken de buiten de Europese Unie behaalde diploma’s, certificaten en

andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt wanneer deze diploma's, certificaten en

andere titels reeds in een andere lidstaat werden erkend; evenals de ontvangen opleiding,

eventuele beroepservaring, aanvullende opleiding en bij- en nascholing. De lidstaat neemt een

besluit binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum waarop het volledige dossier

door de betrokkene is ingediend."

"Artikel 17d

Afwijzingen van verzoeken tot erkenning van diploma's, certificaten en andere titels op het

gebied dat onder deze richtlijn valt, worden door de lidstaten met redenen omkleed.

De aanvrager moet tegen deze besluiten een rechtsgeding kunnen instellen overeenkomstig

het nationale recht. Hetzelfde geldt ingeval binnen de voorgeschreven termijn geen besluit is

genomen.";

5) de bijlage opgenomen in bijlage III bij deze richtlijn wordt toegevoegd.

Artikel 8

In artikel 1, lid 1, van Richtlijn 78/1027/EEG van de Raad worden de woorden "als bedoeld in
artikel 3 van Richtlijn 78/1026/EEG" vervangen door "als bedoeld in de bijlage bij Richtlijn
78/1026/EEG".
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Afdeling 2.4: Verloskundigen

Artikel 9

Richtlijn 80/154/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 2, lid 1, worden de woorden "in artikel 3 worden vermeld" vervangen door "in de
bijlage worden vermeld";

2) in artikel 2, lid 1, tweede en derde streepje, worden de woorden "bedoeld in artikel 3 van
Richtlijn 77/452/EEG" vervangen door "bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 77/452/EEG";

3) artikel 3 wordt geschrapt;

4) de verwijzingen naar artikel 3 worden opgevat als verwijzingen naar de bijlage;

5) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 19a

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die zij vaststellen wat betreft de afgifte van diploma's, certificaten en andere titels

op het gebied dat onder deze richtlijn valt. De Commissie doet hiervan mededeling in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen onder vermelding van de benamingen die

door de lidstaten werden vastgesteld voor de diploma's, certificaten en andere titels en in

voorkomend geval voor de beroepstitel."
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"Artikel 19b

Iedere lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van lidstaten van wie de diploma's, certificaten en

andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt niet overeenstemmen met de voor de

betrokken lidstaat in deze richtlijn opgenomen benamingen, de door de betrokken lidstaat

afgegeven diploma's, certificaten en andere titels als genoegzaam bewijs, mits zij vergezeld gaan

van een verklaring van de bevoegde autoriteiten of instanties van de betrokken lidstaat. Die

verklaring bevestigt, dat de diploma's, certificaten en andere titels zijn afgegeven ter afsluiting van

een opleiding die voldoet aan deze richtlijn en die de afgevende lidstaat gelijkstelt met de

opleidingen waarvan de benamingen in deze richtlijn zijn opgenomen."

"Artikel 19c

De lidstaten onderzoeken de buiten de Europese Unie behaalde diploma’s, certificaten en andere

titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt wanneer deze diploma's, certificaten en andere titels

reeds in een andere lidstaat werden erkend; evenals de ontvangen opleiding, eventuele

beroepservaring, aanvullende opleiding en bij- en nascholing. De lidstaat neemt een besluit binnen

een termijn van drie maanden vanaf de datum waarop het volledige dossier door de betrokkene is

ingediend."
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"Artikel 19d

Afwijzingen van verzoeken tot erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels op het

gebied dat onder deze richtlijn valt, worden door de lidstaten met redenen omkleed.

De aanvrager moet tegen deze besluiten een rechtsgeding kunnen instellen overeenkomstig

het nationale recht. Hetzelfde geldt ingeval binnen de voorgestelde termijn geen besluit is

genomen.";

6) de bijlage opgenomen in bijlage IV bij deze richtlijn wordt toegevoegd.

Artikel 10

Richtlijn 80/155/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 1, lid 1, worden de woorden "als bedoeld in artikel 3" vervangen door "als bedoeld
in de bijlage";

2) in artikel 1, lid 2, tweede streepje, worden de woorden "bedoeld in artikel 3 van Richtlijn
77/452/EEG" vervangen door "bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 77/452/EEG".
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Afdeling 2.5: Architecten

Artikel 11

Richtlijn 85/384/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 6

De lidstaten onderzoeken de buiten de Europese Unie behaalde diploma’s, certificaten en

andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt wanneer deze diploma's, certificaten en

andere titels reeds in een andere lidstaat werden erkend; evenals de ontvangen opleiding en/of

verworven beroepservaring. De lidstaat neemt een besluit binnen een termijn van drie

maanden vanaf de datum waarop het volledige dossier door de betrokkene is ingediend."

"Artikel 6a

Afwijzingen van verzoeken tot erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels op het

gebied dat onder deze richtlijn valt, worden door de lidstaten met redenen omkleed.

De aanvrager moet tegen deze besluiten een rechtsgeding kunnen instellen overeenkomstig

het nationale recht. Hetzelfde geldt ingeval binnen de voorgestelde termijn geen besluit is

genomen.";
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2) artikel 15 wordt geschrapt;

3) in artikel 24, lid 1, worden de woorden "overeenkomstig de artikelen 17 en 18" vervangen
door "overeenkomstig de artikelen 17 en 18 in geval van vestiging en overeenkomstig
artikel 22 in geval van dienstverrichtingen".

Afdeling 2.6: Apothekers

Artikel 12

Aan artikel 2 van Richtlijn 85/432/EEG wordt een nieuw punt toegevoegd dat luidt:

"6. Bij wijze van overgangsmaatregel en in afwijking van de leden 3 en 5, mag Italië ten aanzien
van personen die hun opleiding in de farmacie uiterlijk op 31 oktober 1993 zijn begonnen de
toepassing handhaven van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die voorzien in een
opleiding welke niet binnen de in artikel 5 van deze richtlijn gestelde termijn volledig in overeen-
stemming is gebracht met de in dit artikel opgenomen opleidingseisen.

Iedere ontvangende lidstaat is gerechtigd om van de houders van diploma’s, certificaten en andere
titels in de farmacie die in Italië zijn afgegeven ter afsluiting van opleidingen die vóór
1 november 1993 zijn begonnen, te verlangen dat hun diploma’s, certificaten en andere titels
vergezeld gaan van een verklaring waarin wordt bevestigd dat zij in de loop van de vijf jaar vooraf-
gaand aan de afgifte van de verklaring gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren daad-
werkelijk en op wettige wijze de in artikel 1, lid 2, van deze richtlijn bedoelde werkzaamheden
hebben uitgeoefend, voorzover deze in Italië gereglementeerd zijn.".
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Artikel 13

Richtlijn 85/433/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 1 worden de woorden "in artikel 4 genoemde" vervangen door "in de bijlage
genoemde";

2) artikel 3 wordt geschrapt;

3) artikel 4 wordt geschrapt;

4) de verwijzingen naar het geschrapte artikel 4 worden opgevat als verwijzingen naar de
bijlage;

5) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 18a

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die zij vaststellen wat betreft de afgifte van diploma's, certificaten en andere titels

op het gebied dat onder deze richtlijn valt. De Commissie doet hiervan mededeling in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen onder vermelding van de benamingen die

door de lidstaten werden vastgesteld voor de diploma's, certificaten en andere titels en in

voorkomend geval voor de beroepstitel."
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"Artikel 18b

Iedere lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van lidstaten van wie de diploma's, certificaten en

andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt niet overeenstemmen met voor de betrokken

lidstaat in deze richtlijn opgenomen benamingen, de door de betrokken lidstaat afgegeven

diploma's, certificaten en andere titels als genoegzaam bewijs, mits zij vergezeld gaan van een

verklaring van de bevoegde autoriteiten of instanties van de betrokken lidstaat. Die verklaring

bevestigt, dat de diploma's, certificaten en andere titels zijn afgegeven ter afsluiting van een

opleiding die voldoet aan deze richtlijn en die de afgevende lidstaat gelijkstelt met de opleidingen

waarvan de benamingen in deze richtlijn zijn opgenomen."

"Artikel 18c

De lidstaten onderzoeken de buiten de Europese Unie behaalde diploma’s, certificaten en andere

titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt wanneer deze diploma's, certificaten en andere titels

reeds in een andere lidstaat werden erkend; evenals de ontvangen opleiding, eventuele

beroepservaring, aanvullende opleiding en bij- en nascholing. De lidstaat neemt een besluit binnen

een termijn van drie maanden vanaf de datum waarop het volledige dossier door de betrokkene is

ingediend."
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"Artikel 18d

Afwijzingen van verzoeken tot erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels op het

gebied dat onder deze richtlijn valt, worden door de lidstaten met redenen omkleed.

De aanvrager moet tegen deze besluiten een rechtsgeding kunnen instellen overeenkomstig

het nationale recht. Hetzelfde geldt ingeval binnen de voorgestelde termijn geen besluit is

genomen.";

6) de bijlage opgenomen in bijlage V bij deze richtlijn wordt toegevoegd.

Afdeling 2.7: Artsen

Artikel 14

Richtlijn 93/16/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 2 worden de woorden "in artikel 3 vermelde" vervangen door "in bijlage A
vermelde";

2) artikel 3 wordt geschrapt;

3) het opschrift van hoofdstuk II wordt vervangen door:

"Diploma’s, certificaten en andere titels van specialist";
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4) artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

"Elke lidstaat waar op dit gebied wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen gelden, erkent

de in de bijlagen B en C vermelde diploma’s, certificaten en andere titels van specialist die

overeenkomstig de artikelen 24, 25, 26 en 29 door andere lidstaten aan onderdanen van lid-

staten afgegeven, door daaraan op zijn grondgebied hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als

aan de certificaten en andere titels die hij zelf afgeeft.";

5) artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

"De in artikel 4 bedoelde diploma’s, certificaten en andere titels zijn die welke door de in

bijlage B genoemde bevoegde autoriteiten of instanties zijn afgegeven en voor de des-

betreffende gespecialiseerde opleiding beantwoorden aan de benamingen die voor de lidstaten

waar deze opleiding bestaat, vermeld zijn in bijlage C.";

6) het opschrift van hoofdstuk III alsmede de artikelen 6 en 7 worden geschrapt;
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7) artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Hij neemt eveneens hun eventuele beroepservaring, aanvullende opleiding en bij- en

nascholing in aanmerking.";

b) lid 3 wordt vervangen door:

"3. Na onderzoek van de inhoud en de duur van de opleiding van de betrokkene aan

de hand van de voorgelegde diploma’s, certificaten en andere titels en rekening houdend

met de eventuele beroepservaring, aanvullende opleiding en bij- en nascholing waarover

deze beschikt, stellen de bevoegde autoriteiten en instanties van de ontvangende lidstaat

de betrokkene in kennis van de duur van de aanvullende opleiding die moet worden

gevolgd, alsmede van de gebieden die deze opleiding moet bestrijken.";

c) er wordt een nieuw lid 4 toegevoegd dat als volgt luidt:

"4. De lidstaat neemt een besluit binnen vier maanden vanaf de datum waarop het

volledige dossier door de betrokkene is ingediend.";
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8) aan artikel 9 wordt het volgende lid 2 bis toegevoegd:

"2 bis. De lidstaten erkennen de titels van specialist welke in Spanje zijn afgegeven aan artsen

die vóór 1 januari 1995 een specialistenopleiding hebben voltooid die niet voldeed aan de

formele opleidingsvoorwaarden van de artikelen 24 tot en met 27, mits deze titels vergezeld

gaan van een verklaring van de bevoegde Spaanse autoriteiten waaruit blijkt, dat de

betrokkene met goed gevolg heeft deelgenomen aan de proeve van specifieke beroeps-

bekwaamheid in het kader van de speciale regularisatiemaatregelen van Koninklijk

Besluit 1497/99 waarbij wordt getoetst of het niveau van kennis en bekwaamheid van

betrokkene vergelijkbaar is met dat van de artsen met de titel van specialist zoals voor Spanje

vermeld in de artikelen 5, lid 3, en 7, lid 2.";

9) de artikelen 26 en 27 worden vervangen door:

"Artikel 26

De lidstaten waar op dit gebied wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen gelden, dragen er

zorg voor dat de minimumduur van de specialistenopleidingen niet korter is dan de duur die

voor elk van deze opleidingen in bijlage C vermeld is. Deze minimumduur wordt gewijzigd

volgens de procedure van artikel 44 bis, lid 3.";

10) in artikel 34, lid 1, tweede streepje, wordt "60%" vervangen door "50%";

11) de verwijzingen naar de artikelen 3, 6, 7 en 27 worden opgevat als verwijzingen naar

respectievelijk bijlage A, artikel 4, artikel 5 en artikel 26;
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12) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 42a

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die zij vaststellen wat betreft de afgifte van diploma's, certificaten en andere titels

op het gebied dat onder deze richtlijn valt. De Commissie doet hiervan mededeling in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen onder vermelding van de benamingen die

door de lidstaten werden vastgesteld voor de diploma's, certificaten en andere titels en in

voorkomend geval voor de beroepstitel."

"Artikel 42b

Iedere lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van lidstaten van wie de diploma's,

certificaten en andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt niet overeenstemmen

met de voor de betrokken lidstaat in deze richtlijn opgenomen benamingen, de door de

betrokken lidstaat afgegeven diploma's, certificaten en andere titels als genoegzaam bewijs,

mits zij vergezeld gaan van een verklaring van de bevoegde autoriteiten of instanties van de

betrokken lidstaat. Die verklaring bevestigt, dat de diploma's, certificaten en andere titels zijn

afgegeven ter afsluiting van een opleiding die voldoet aan deze richtlijn en die de afgevende

lidstaat gelijkstelt met de opleidingen waarvan de benamingen in deze richtlijn zijn

opgenomen."
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"Artikel 42c

De lidstaten onderzoeken de buiten de Europese Unie behaalde diploma’s, certificaten en

andere titels op het gebied dat onder deze richtlijn valt wanneer deze diploma's, certificaten en

andere titels reeds in een andere lidstaat werden erkend; evenals de ontvangen opleiding,

eventuele beroepservaring, aanvullende opleiding en bij- en nascholing. De lidstaat neemt een

besluit binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum waarop het volledige dossier

door de betrokkene is ingediend."

"Artikel 42d

Afwijzingen van verzoeken tot erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels op het

gebied dat onder deze richtlijn valt, worden door de lidstaten met redenen omkleed.

De aanvrager moet tegen deze besluiten een rechtsgeding kunnen instellen overeenkomstig

het nationale recht. Hetzelfde geldt ingeval binnen de voorgestelde termijn geen besluit is

genomen.";

13) artikel 44 bis wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 worden de woorden "wanneer naar dit artikel wordt verwezen" vervangen door

"wanneer naar de procedure van dit artikel wordt verwezen";

b) lid 2 wordt geschrapt;

14) de bijlagen A, B en C opgenomen in bijlage VI bij deze richtlijn worden toegevoegd.
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AFDELING 3: SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

De Commissie doet het Europees Parlement en de Raad uiterlijk …. ∗∗∗∗  een verslag toekomen over de

stand van de toepassing van artikel 1, punten 1 en 2, in de lidstaten.

Na alle nodige raadplegingen, legt de Commissie haar conclusies voor met betrekking tot de

wijzigingen die in de bestaande regeling in artikel 1, punten 1 en 2, kunnen worden aangebracht. De

Commissie dient in voorkomend geval ook voorstellen in ter verbetering van de bestaande regeling.

Artikel 16

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om uiterlijk ... ∗∗∗∗ ∗∗∗∗

aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden door

de lidstaten vastgesteld.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede

die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

                                               
∗∗∗∗  Zeven jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
∗∗∗∗∗∗∗∗  24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 17

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 18

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

________________________
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BIJLAGE I

Bijlage

Titels van diploma's, certificaten en andere titels in de verpleegkunde

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend
certificaat

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 Assistent(in)

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend
certificaat

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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BIJLAGE II
Bijlage A

Titels van diploma's, certificaten en andere titels in de tandheelkunde

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend certificaat
Belgique/België/

Belgien
-Diploma van beoefenaar
der tandheelkunde
-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 tandl♦ geeksamen
(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 beoefenaar der
tandheelkundeexamen

Faculteit Tandheelkunde

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

Medizinische Fakultät der
Universität
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Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend certificaat
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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Bijlage B

Titels van diploma's, certificaten en andere titels in de gespecialiseerde tandheelkunde

1. Orthodontie

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend
certificaat

Belgique /
België/Belgien

--

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

Sundhedsstyrelsen

Deutschland Fachzahnärztliche
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. Kaakchirurgie

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend
certificaat

Belgique/België/
Belgien

-

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

Sundhedsstyrelsen

Deutschland Fachzahnärztliche
Anerkennung für
Oralchirurgie/
Mundchirurgie

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

__________________________



5103/3/00 REV 3 CS/md 1
BIJLAGE III DG C II   NL

BIJLAGE III

Bijlage

Titels van diploma's, certificaten en andere titels in de diergeneeskunde

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend
certificaat

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend
certificaat

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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BIJLAGE IV

Bijlage

Titels van diploma's, certificaten en andere titels in de verloskunde

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend certificaat
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 Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport erkende opleidings-
instellingen
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Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend certificaat
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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BIJLAGE V

BIJLAGE

Titels van diploma's, certificaten en andere titels in de farmatie

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie

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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BIJLAGE VI

Bijlage A

Titels van diploma's, certificaten en andere titels in de geneeskunde

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend certificaat
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



5103/3/00 REV 3 CS/md 2
BIJLAGE VI DG C II   NL

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend certificaat
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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Bijlage B

Titels van diploma's, certificaten en andere titels in de gespecialiseerde geneeskunde

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie Bijbehorend
certificaat

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 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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Bijlage C

Titels van opleidingen in de gespecialiseerde geneeskunde
Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie

Anesthesiologie/
Anesthesie reanimatie

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Heelkunde Minimale duur van de opleiding: 5 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Neurochirurgie Minimale duur van de opleiding: 5 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Verloskunde en
gynaecologie

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Inwendige geneeskunde Minimale duur van de opleiding: 5 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Oogheelkunde/
Oftalmologie

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Keel-, neus- en
oorheelkunde/
Otorhinolaryngologie

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Kindergeneeskunde/
Pediatrie

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Longziekten
en tuberculose/
Pneumologie

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Urologie Minimale duur van de opleiding: 5 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Orthopedie/
Orthopedische
heelkunde

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Pathologische anatomie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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



5103/3/00 REV 3 CS/md 8
BIJLAGE VI DG C II   NL

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Neurologie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Psychiatrie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Radiodiagnostiek/
Röntgendiagnose

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Radiotheratie/
Radiotherapie-oncologie

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Klinische biologie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Biological haematology Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Medische microbiologie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Klinische chemie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Immunology Minimale duur van de opleiding:  4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Plastische
chirurgie/Plastische,
reconstructieve en
esthetische heelkunde

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Cardio-pulmonale
chirurgie/Heelkunde op
de thorax

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Paediatric surgery Minimale duur van de opleiding: 5 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Bloedvatenheelkunde Minimale duur van de opleiding: 5 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Cardiologie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Gastro-enterologie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Reumatologie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
General haematology Minimale duur van de opleiding: 3 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Endocrinology Minimale duur van de opleiding:  3 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Revalidatie/
Fysische geneeskunde
en revalidatie

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Stomatologie Minimale duur van de opleiding: 3 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Zenuw- en zielsziekten/
Neuropsychiatrie

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Dermatologie en
venerologie

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Dermatology Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
Belgique/België/Belgien
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España
France
Ireland Dermatology
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Dermatology

Land Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Venereology Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Radiologie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Tropical medicine Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Child psychiatry Minimale duur van de opleiding:  4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Klinische geriatrie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Nefrologie diseases Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Communicable diseases Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Community medicine Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Pharmacology Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Arbeid en gezondheid/
Arbeidsgeneeskunde

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Allergologie Minimale duur van de opleiding: 3 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Heelkunde op het
abdomen

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Nucleaire geneeskunde Minimale duur van de opleiding:  4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Accident and emergency
medicine

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Neurofysiologie Minimale duur van de opleiding: 4 jaar
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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
maxillo-facial surgery
(basic medical training)

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

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 Titel van de kwalificatie Toekennende instantie
Stomatologie en mond-,
kaak- en
aangezichtschirurgie)

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

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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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 3 december 1997 een voorstel bij de Raad ingediend voor een

richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG 1 en 92/51/EEG 2 van de Raad

betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en tot aan-

vulling van de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG,

78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG,

85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verpleegkundige,

tandarts, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts.

Het voorstel is gebaseerd op de artikelen 40, 47, lid 1, 47, lid 2, eerste en derde zin, en

55 van het EG-Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 1 en 2 juli 1998 advies in eerste lezing uitgebracht.

Het Economische en Sociaal Comité heeft op 27 mei 1998 advies uitgebracht.

De Commissie heeft besloten geen gewijzigd voorstel in te dienen.

3. De Raad heeft op 20 maart 2000 overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag een

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOELSTELLINGEN

Met de voorgestelde richtlijn wordt in het algemeen stelsel de wettelijke verplichting inge-

voerd, bij de behandeling van een verzoek om erkenning de ervaring in aanmerking te

nemen die na het behalen van het diploma is opgedaan. Voorts wordt het in de tweede richt-

lijn betreffende het algemeen stelsel vervatte begrip gereglementeerde opleiding ingevoerd,

en wordt een uniformere toepassing en uitlegging van de twee richtlijnen betreffende het

algemeen stelsel in de lidstaten beoogd.

                                               
1 Hierna genoemd: de eerste richtlijn betreffende het algemeen stelsel.
2 Hierna genoemd: de tweede richtlijn betreffende het algemeen stelsel.
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Wat de sectorale richtlijnen betreft, beoogt het voorstel onder meer een doelmatige bij-
werking te vergemakkelijken van de technische bepalingen inzake de benamingen van de
diploma’s die in aanmerking komen voor automatische erkenning in de lidstaten. Ook zal
het voorstel bijdragen tot rechtszekerheid op het punt van het onderzoek van opleidingen die
onderdanen van de Gemeenschap in derde landen hebben gevolgd.

III. HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Algemene opmerkingen

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad volgt de doelstellingen van het
Commissievoorstel zoals hierboven in punt II genoemd. De Raad heeft niettemin een
aantal technische wijzigingen in het voorstel aangebracht, vooral met de bedoeling het
vrij verkeer van personen te versterken.

De Raad heeft het gemeenschappelijk standpunt met eenparigheid van stemmen vast-
gesteld.

De Raad heeft de door het Europees Parlement in eerste lezing voorgestelde amende-
menten niet kunnen aanvaarden. Daarbij dient te worden bedacht, dat ook de Commissie
de amendementen niet heeft overgenomen.

2. Specifieke opmerkingen

De in het Commissievoorstel aangebrachte wijzigingen kunnen als volgt worden
samengevat.

i) Een specifiekere beschrijving van "studiecyclus" in het kader van de definitie van
"gereglementeerde opleiding" (artikel 1, punt 1, tweede streepje)

Ter wille van de samenhang met de eerste richtlijn betreffende het algemeen stel-
sel is het in het Commissievoorstel gehanteerde begrip "studiecyclus" vervangen
door een omschrijving die ontleend is aan artikel 1 bis, tweede streepje, van de
eerste richtlijn betreffende het algemeen stelsel. In het bijzonder is verduidelijkt
dat de studieduur ten minste drie jaar dient te bedragen.
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ii) Onderlinge erkenning van bewijs van financiële draagkracht en van verzekering

(artikelen 1, punt 4, en 2, punt 4)

Met deze bepalingen worden de bepalingen inzake onderlinge erkenning van

bewijs van financiële draagkracht en verzekering tegen de financiële risico's van

beroepsaansprakelijkheid die in een aantal richtlijnen inzake overgangsmaat-

regelen zijn opgenomen, uitgebreid tot de twee richtlijnen betreffende het alge-

meen stelsel.

iii) Wezenlijk verschil dat wordt ondervangen door beroepservaring, ook ten aanzien

van certificaten (artikel 2, punten 2 en 3)

Het bepaalde in artikel 2, lid 1, met betrekking tot diploma's is uitgebreid tot de

erkenning van certificaten. Met andere woorden: de kennis die de aanvrager door

zijn beroepservaring heeft verworven, kan het wezenlijke verschil tussen zijn

certificaat en het door de ontvangende lidstaat verlangde diploma ondervangen.

iv) Onmiddellijke toepassing van de wijzigingen aangebracht in de bijlagen C en D

(artikel 2, punt 6)

Om langdurige uitvoeringsprocedures in de lidstaten te voorkomen, is in artikel 2,

punt 6, bepaald, dat wijzigingen die de Commissie in de bijlagen C en D van de

tweede richtlijn betreffende het algemeen stelsel aanbrengt, onmiddellijk van toe-

passing zijn.

v) Invoeging van de artikelen 3 tot en met 6 van het Commissievoorstel in de secto-

rale richtlijnen (artikelen 3, punt 4, 5, punt 9, 7, punt 4, 9, punt 5, 11, punt 1, 13,

punt 5, en 14, punt 12)

Ter wille van de rechtszekerheid is de inhoud van de artikelen 3 tot en met 6 van

het Commissievoorstel in elk van de sectorale richtlijnen verwerkt. Deze wijzi-

ging heeft slechts een technisch karakter.
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vi) Onderzoek van diploma's die in derde landen zijn behaald (voormalig artikel 5

van het Commissievoorstel, thans verwerkt in de artikelen 3, punt 4, 5, punt 9, 7,

punt  4, 9, punt 5, 11, punt 1, 13, punt 5, en 14, punt 12)

Ter wille van een betere bescherming van de houder van een diploma dat in een

derde land is behaald, heeft de Raad besloten de woorden "De lidstaten nemen . . .

diploma's . . . in aanmerking" te vervangen door "De lidstaten onderzoeken . . .

diploma's". Deze formulering impliceert een actievere betrokkenheid van de ont-

vangende lidstaat. Daarenboven is de termijn voor onderzoek teruggebracht van

vier maanden tot drie maanden.

vii) Geen noodzaak om een positief besluit over de erkenning van een diploma met

redenen te omkleden (laatste zin van overweging 8, te lezen in combinatie met de

artikelen 3, punt 4, 5, punt 9, 7, punt 4, 9, punt 5, 11, punt 1, 13, punt 5, en 14,

punt 12 (voormalig artikel 6 van het Commissievoorstel)

Om de erkenningsprocedure te bespoedigen zullen de lidstaten niet verplicht zijn

positieve besluiten over de erkenning van diploma's te motiveren.

viii) Toevoeging van bepaalde Spaanse gespecialiseerde artsen ("MESTOS") aan het

toepassingsgebied van Richtlijn 93/16/EEG (artikel 14, punt 8)

Deze bepaling is bedoeld om rekening te houden met de specifieke situatie van

bepaalde Spaanse gespecialiseerde artsen zonder officiële kwalificaties, die een

niet-officiële opleiding hebben ontvangen welke echter in kwantitatief en kwalita-

tief opzicht vergelijkbaar is met de officiële opleiding.

ix) Herzieningsclausule (artikel 15)

De Raad heeft een herzieningsclausule opgenomen inzake artikel 1, punten 1 en 2,

waarbij het begrip "gereglementeerde opleiding" in de eerste richtlijn betreffende

het algemeen systeem wordt opgenomen.
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IV. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

De Raad is van oordeel dat de amendementen 1, 4, 6, 7, 8, 9 en 11, die de lidstaten verplichten

de Commissie ervan in kennis te stellen wanneer zij voornemens zijn voor een van de

betrokken beroepssectoren compenserende maatregelen te nemen, niet stroken met het SLIM-

initiatief, aangezien hierdoor de erkenningsprocedures langer zouden worden, en daarom ten

nadele van migranten zouden werken. Deze amendementen zijn evenmin verenigbaar met het

algemeen stelsel, aangezien hierin een gevalsgewijze behandeling van verzoeken om erkenning

is geregeld.

De amendementen 5 en 10, die ertoe strekken ruime bekendheid te geven aan de

beraadslagingen van de coördinatiegroep, druisen in tegen SLIM. De in deze amendementen

bepleitte bekendheid zou ertoe leiden dat de werkzaamheden van de Commissie langer duren,

en de kwaliteit van de discussies, die hoofdzakelijk technisch van aard zijn, zou erdoor in het

gedrang komen. Het definitieve resultaat van de werkzaamheden van de coördinatiegroep wordt

trouwens bekend gemaakt in de gedragscode.

Amendement 12, dat de door de Commissie voorgestelde procedure voor de bijwerking van de

lijsten van diploma's zou uitbreiden en de toepassing ervan zou vertragen, strookt niet met de

SLIM-beginselen en zou een enige juridische onzekerheid kunnen creëren.

De amendementen 3 en 13 strekken tot automatische erkenning van opleidingen in derde

landen zodra erkenning door een eerste lidstaat van ontvangst heeft plaatsgevonden. De Raad

oordeelde het raadzamer, met de behandeling van deze kwestie te wachten op bekendmaking

van het verslag van de Commissie over het algemeen systeem van erkenning van kwalificaties,

dat in 2000 wordt verwacht. Hetzelfde geldt voor de amendementen 15 tot en met 21, die

betrekking hebben op de algemene geneeskunde.

De amendementen 2 en 14 hebben betrekking op de architectenrichtlijn. De rapporteur heeft

erop gewezen dat via amendement 14 alle Ierse architecten onder de richtlijn zouden vallen,

hetgeen thans niet het geval is. Aangezien deze kwestie momenteel door de Commissie wordt

bestudeerd, wil de Raad liever wachten totdat dat werk is afgerond.
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V. CONCLUSIE

De Raad is van mening dat zijn wijzigingen op het voorstel van de Commissie zonder

uitzondering beantwoorden aan de doelstellingen van de voorgestelde richtlijn, in het bijzonder

de door het SLIM-initiatief beoogde vereenvoudiging en de bevordering van het vrije verkeer.

________________





COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 27.03.2000
SEC(2000) 491 definitief

1997/345 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-verdrag

over het

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende het voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en
92/51/EEG betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en

de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG,
78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en

93/16/EEG betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger,
beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts



2

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-verdrag

over het

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende het voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en
92/51/EEG betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en

de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG,
78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en

93/16/EEG betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger,
beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts

1. ACHTERGROND

Bij brief van 3 december 1997 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel
ingediend voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en
92/51/EEG betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties
en de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG,
78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG,
85/433/EEG en 93/16/EEG betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen
ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect,
apotheker en arts (COM(1997) 638 – 1997/0345/COD)1.

Het Europees Parlement heeft op 2 juli 1998 zijn advies in eerste lezing gegeven.2.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 27 mei 1998 advies uitgebracht3.

De Raad heeft op 20 maart 2000 een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel heeft als doel:

- de aanbevelingen van het SLIM-team “erkenning diploma’s” uit te voeren door de
bijwerking van de lijsten met diploma’s, certificaten en andere titels die voor
automatische erkenning in aanmerking kunnen komen, gemakkelijker te maken;

- andere, veelal technische, wijzigingen aan te brengen om de rechtszekerheid te
vergroten, de interpretatie van de betreffende richtlijnen te vergemakkelijken en de
werking ervan te verbeteren.

1 PB C 28 van 26.1.1998, blz. 1.
2 PB C 226 van 20.7.1998, blz. 26.
3 PB C 235 van 27.7.1998, blz. 53.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemeen

De Raad heeft het voorstel van de Commissie unaniem goedgekeurd en er een aantal
wijzigingen ter bevordering van het vrije verkeer van personen in aangebracht. Hij
heeft het onderzoek naar de positie van gespecialiseerde verplegers, dat hij bij de
behandeling van de overgangsrichtlijnen betreffende de wederzijdse erkenning van
de beroepskwalificaties was begonnen, voortgezet en heeft daarna besloten hierover
in de door de Commissie voorgestelde ontwerp-richtlijn geen bijzondere bepaling op
te nemen.

3.2. Amendementen van het Europees Parlement in eerste lezing:

De Raad heeft geen van de door het Europese Parlement in eerste lezing voorgestelde
amendementen overgenomen. De Commissie heeft haar oorspronkelijke voorstel niet
gewijzigd.

3.3. Wijzigingen die tijdens de discussie in de Raad zijn aangebracht

3.3.1. Algemeen stelsel voor de erkenning van beroepskwalificaties

De Raad heeft een aantal preciseringen aangebracht om de Richtlijnen 89/48/EEG en
92/51/EEG te verduidelijken en de rechtszekerheid en doelmatigheid te vergroten.

Hij heeft enkele onderdelen van de definitie van de gereglementeerde opleiding
verduidelijkt. Zo wordt nu bepaald dat de studiecyclus waarvan in deze definitie
sprake is, minimaal drie jaar moet duren, en zijn de Richtlijnen 89/48/EEG en
92/51/EEG uitgebreid met bepalingen uit andere richtlijnen over de wederzijdse
erkenning van beroepskwalificaties, zodat het gemakkelijker wordt de financiële
draagkracht te bewijzen indien dit voor de toegang tot een gereglementeerd beroep
wordt vereist.

Ook is de verplichting voor de bevoegde autoriteiten om rekening te houden met de
beroepservaring van de migrant, uitgebreid. Zo krijgt de betrokkene de gelegenheid
om aan te tonen dat de kennis die hij door de uitoefening van zijn beroep heeft
verworven, de eventuele substantiële verschillen tussen het diploma en zijn
kwalificatie geheel of gedeeltelijk compenseert.

Tot slot heeft de Raad besloten de wijzigingen van de bijlagen C en D van Richtlijn
92/51/EEG eerder in werking te laten treden.

3.3.2. Sectorale richtlijnen betreffende de wederzijdse erkenning van diploma’s

De Raad heeft de houder van een buiten de Unie verkregen diploma een sterkere
positie gegeven door te bepalen dat dit diploma binnen drie maanden moet worden
onderzocht.

Ook heeft de Raad de duur van de erkenningsprocedure voor alle diploma’s verkort
door de motivatieplicht bij beslissingen ten gunste van de aanvrager af te schaffen.

Voor medische en tandheelkundige specialisaties die niet voor automatische, maar
voor individuele erkenning in aanmerking komen, verplicht de Raad de bevoegde
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autoriteiten bovendien niet alleen rekening te houden met de gevolgde
gespecialiseerde opleiding zoals reeds in de richtlijnen werd voorgeschreven, maar
ook de eventueel door de aanvrager gevolgde voortgezette beroepsopleiding in
aanmerking te nemen.

Tot slot heeft de Raad, naar analogie van het voorstel van de Commissie om de
positie van bepaalde tandartsen en apothekers te regelen, een bepaling ingevoegd
waardoor de positie van sommige specialisten en van psychiatrische verplegers
wordt geregeld, mits hun opleidingsniveau aan de eisen van de betreffende sectorale
richtlijn voldoet.

3.4. Standpunt van de Commissie over de door de Raad aangebrachte wijzigingen

De Commissie aanvaardt de door de Raad aangebrachte wijzigingen.

4. CONCLUSIES

Naar de mening van de Commissie vormt het gemeenschappelijk standpunt een
gepaste aanvulling op het door de Commissie ingediende voorstel voor een richtlijn.


