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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0611/2008 af Paul Vergeiner, østrigsk statsborger, om problemer for 
østrigske læger, der ønsker at uddanne sig til speciallæge i en anden medlemsstat

1. Sammendrag

Andrageren henviser til situationen i Østrig, hvor eksamensbeviset for den medicinske 
grunduddannelse tildeles ved afslutningen af en speciallægeuddannelse eller en uddannelse til 
alment praktiserende læge, hvorfor de østrigske myndigheder ikke tildeler den 
lægevidenskabelige embedseksamen til personer, der kun har gennemført den medicinske 
grunduddannelse i Østrig. Dette betyder, at lægeuddannede, der ønsker at uddanne sig til 
speciallæge i en anden medlemsstat, og som i den forbindelse skal registreres som læge for at 
få tilladelse til at praktisere, kan risikere at blive afvist, fordi den pågældende ikke kan 
tilvejebringe det lægevidenskabelige eksamensbevis, der er nævnt i direktiv 93/16/EØF 
("lægedirektivet"). Andrageren, der har uddannet sig til sportslæge i Nederlandene, og som nu 
ser sine muligheder for at udøve sit speciallægeerhverv undergravet, både i Østrig og i en 
tredje medlemsstat, anmoder derfor Europa-Parlamentet om at efterprøve, hvorvidt de 
østrigske fremgangsmåder er i overensstemmelse med ånden i ovennævnte direktiv 
93/16/EØF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"I. Andragendet

Andrageren har uddannet sig til sportslæge i Nederlandene efter at have afsluttet sin 
medicinske grunduddannelse i Østrig. Han ønsker nu at vende tilbage til Østrig og etablere sig 
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i landet. Han hævder, at det østrigske lægekammer har underrettet ham om, at han ikke er 
berettiget til at migrere. Andrageren henviser endvidere til et andet andragende, nr. 230/2006.

II. Kommissionens bemærkninger

I direktiv 2005/36/EF1 oprettes et system med automatisk anerkendelse af lægespecialer, 
såfremt specialet står opført i bilag V, punkt 5.1.3, til direktivet. Den automatiske 
anerkendelse indebærer, at den erhvervsdrivende ikke kan påtvinges 
udligningsforanstaltninger som f.eks. en egnethedsprøve eller en prøvetid.

Såfremt specialet (som f.eks. sportslægespecialet) ikke står opført i ovenstående bilag, finder 
den generelle ordning for anerkendelse anvendelse. Dette kræver naturligvis, at det samme 
erhverv findes i den medlemsstat, i hvilken den erhvervsdrivende ønsker at udøve det 
pågældende speciale. Det henhører under de enkelte medlemsstaters kompetenceområde at 
definere og organisere de forskellige lægespecialer. Derfor findes et bestemt lægespeciale 
ikke nødvendigvis i alle medlemsstater.

Andragende nr. 230/2006, som andrageren henviser til, vedrører et andet problem, nemlig den 
østrigske udstedelse af eksamensbeviset for den medicinske grunduddannelse, som udstedes
ved afslutningen af en speciallægeuddannelse eller en uddannelse til alment praktiserende 
læge, hvilket hindrer de østrigske lægeuddannedes frie bevægelighed. Dette er naturligvis i 
modstrid med ånden i direktiv 93/16/EØF2, hvis primære mål er at lette den frie bevægelighed 
for læger i EU. Som nævnt i Kommissionens svar på andragendet har den kontaktet de 
østrigske myndigheder og anmodet dem om at løse problemet. Kommissionen har ligeledes 
anmodet om, at de østrigske myndigheder, indtil problemet er løst, 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 og dermed i 
direktiv 2005/36/EF.

I nærværende sag er problemet et andet. Da specialet som sportslæge ikke er et speciale i 
Østrig, kan de østrigske myndigheder ikke anerkende andragerens hollandske 
speciallægeuddannelse.

III. Konklusion

Eftersom der ikke findes nogen tilsvarende speciallægeuddannelse til sportslæge i Østrig, 
synes de østrigske myndigheder ikke at have krænket EU-lovgivningen ved ikke at anerkende 
den hollandske speciallægeuddannelse til sportslæge."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT 
L 255 af 30. september 2005, s. 22.
2 Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig 
anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, EFT L 165 af 7.7.1993, s. 1-
24. Direktiv 93/16/EØF er blevet konsolideret med andre direktiver i direktiv 2005/36/EF.
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