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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0230/2006 af Michael Reichart, østrigsk statsborger, om anerkendelse af 
lægeuddannelse dokumenteret gennem uddannelser fra to eller flere EU- eller EØS-
lande

1. Sammendrag

Med direktiv 93/16/EØF indførtes obligatorisk indbyrdes anerkendelse af lægeuddannelser i 
forbindelse med uddannelse til alment praktiserende læge eller speciallæge i et givet land. 
Andrageren, som har læst medicin i Østrig, inden han officielt blev registreret som læge i 
Sverige, ønsker imidlertid nu at påbegynde en speciallægeuddannelse i Sverige eller Norge. 
Eftersom hans lægeuddannelse ikke er anerkendt i Østrig, vil han ikke have mulighed for at 
praktisere der. Han hævder, at de østrigske myndigheder behandler ham mindre fordelagtigt 
end udenlandske statsborgere, som er uddannet og registreret i et andet land og har tilladelse 
til at praktisere i Østrig. Han hævder, at dette er en krænkelse af princippet om fri 
bevægelighed og ligebehandling i EU. Han oplever også gensidig anerkendelse af læger med 
uddannelser fra to eller flere EU-/EØS-lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juli 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens foreløbige svar, modtaget den 25. januar 2007.

I. Kommissionens bemærkninger
Kommissionen er bekendt med situationen i Østrig, hvor eksamensbeviset for den medicinske 
grunduddannelse først tildeles ved afslutningen af en speciallægeuddannelse (eller en 
uddannelse til alment praktiserende læge). 

Direktiv 93/16/EØF forpligter ikke i sig selv medlemsstater til at tildele eksamensbeviset for 
den medicinske grunduddannelse straks efter afslutning af denne seksårige uddannelse. Hvis 
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en medlemsstat imidlertid beslutter først at tildele dette eksamensbevis nogen tid efter 
afslutningen af de seks års studier, kan medlemsstaten kun gøre det i en udstrækning, der ikke 
er til hinder for den frie bevægelighed for østrigske læger inden for EU. 

Det betyder, at de østrigske myndigheder skal tildele eksamensbeviset for den medicinske 
grunduddannelse til en østrigsk lægeuddannet, som indgiver en begrundet anmodning herom, 
f.eks. et ønske om at praktisere i en anden medlemsstat. Det gør ingen forskel, om det 
vedrører en speciallægeuddannelse eller en uddannelse til alment praktiserende læge, eller om 
det sågar vedrører udøvelse af lægelige aktiviteter, som ikke udføres af hverken speciallæger 
med en europæisk speciallægeuddannelse eller en alment praktiserende læge. 

I bilag A til direktiv 93/16/EØF - hvor titlen på hver enkelt medlemsstats lægevidenskabelige 
embedseksamen er angivet - er der for Østrig oplyst to titler (nemlig lægevidenskabelig 
embedseksamen OG embedseksamen som speciallæge eller alment praktiserende læge). De 
østrigske myndigheder tildeler således aldrig den lægevidenskabelige embedseksamen til en 
person, som kun har gennemført den medicinske grunduddannelse i Østrig.

Det har i høj grad alvorlige konsekvenser for østrigske lægeuddannede og det af flere årsager.

Færdiguddannede kan have et ønske om at uddanne sig til speciallæge i en anden 
medlemsstat. I langt de fleste medlemsstater skal de i den forbindelse registreres som læge for 
at få tilladelse til at praktisere. De kompetente myndigheder i medlemsstater, hvor registrering 
som læge er påkrævet, kan afvise registrering på baggrund af, at den pågældende person ikke 
kan tilvejebringe det lægevidenskabelige eksamensbevis, der er nævnt i bilag A til direktiv 
93/16/EØF, eller myndighederne kan foretage en registrering, der er begrænset tidsmæssigt og 
geografisk. 

Lægeuddannede kan også have et ønske om i anden medlemsstat at udøve særlige lægelige 
aktiviteter, der ikke udføres af en speciallæge eller en alment praktiserende læge, men som 
stadig kræver, at de registreres som læge for at kunne udøve disse lægelige aktiviteter.

Lægeuddannede, som har opnået deres uddannelse som speciallæge eller alment praktiserende 
læge i en anden medlemsstat, og som herefter flytter til en tredje medlemsstat, kan ikke 
automatisk få anerkendt deres medicinske grunduddannelse i denne medlemsstat.

II. Konklusion

Den østrigske fremgangsmåde for udstedelse af eksamensbeviser for bestået medicinsk 
grunduddannelse synes at være til hinder for den frie bevægelighed for østrigske 
lægeuddannede og er naturligvis således i strid med ånden i direktiv 93/16/EØF, hvis primære 
formål er at fremme den frie bevægelighed for læger inden for EU. 

Kommissionen kontaktede de østrigske myndigheder den 3. oktober 2006 og anmodede dem 
om at løse problemet ved at tilpasse de nuværende bestemmelser.   

Kommissionen anmodede ligeledes om, at de østrigske myndigheder, indtil problemet er løst, 
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anerkender østrigeres uddannelse til speciallæge eller alment praktiserende læge i en anden 
medlemsstat, eftersom enhver anden fremgangsmåde vil være i strid med ånden i direktiv 
93/16/EØF. 

Kommissionen vil holde udvalget underrettet om yderligere fremskridt i sagen.


