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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0611/2008, ingiven av Paul Vergeiner (österrikisk medborgare), om 
problemen för österrikiska läkare som vill utbilda sig till specialläkare i en annan 
medlemsstat

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till situationen i Österrike där examensbeviset för den medicinska 
grundutbildningen erhålls vid avslutad specialläkarutbildning eller utbildning till 
allmänpraktiserande läkare, vilket är skälet till varför de österrikiska myndigheterna inte 
tilldelar den läkarvetenskapliga slutexamen till personer som bara har genomfört den 
medicinska grundutbildningen i Österrike. Detta betyder att läkare som vill utbilda sig till 
specialläkare i en annan medlemsstat och som i detta sammanhang ska registreras som läkare 
för att få tillåtelse att arbeta kan riskera att bli avvisade, eftersom de inte kan visa upp den 
läkarexamen som nämns i direktiv 93/16/EEG (”läkardirektivet”). Framställaren, som har 
utbildat sig till idrottsläkare i Nederländerna, och som nu ser sina möjligheter att arbeta som 
specialläkare försämras, både i Österrike och i en tredje medlemsstat, uppmanar därför 
Europaparlamentet att undersöka om de österrikiska förfarandena är förenliga med 
ovannämnda direktiv 93/16/EEG.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

I. Framställningen

Efter att ha avslutat sin grundläggande läkarutbildning i Österrike genomgick framställaren en 
specialistutbildning i idrottsmedicin i Nederländerna. Han vill nu återvända till Österrike för 
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att etablera sig där. Han uppger att den österrikiska läkarkammaren meddelat att han inte har 
någon rätt att invandra. Framställaren hänvisar också till en annan framställning, 0230/2006.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Genom direktiv 2005/36/EG1 inrättas ett system för automatiskt erkännande av de 
specialistkompetenser för läkare som finns upptagna i förteckningen i bilaga V punkt 5.1.3 till 
det direktivet. Automatiskt erkännande innebär att den berörda yrkesutövaren inte kan åläggas 
några ersättningsåtgärder, så som lämplighetsprov eller anpassningsperioder.

Om kompetensen (exempelvis inom idrottsmedicin) inte förtecknas i ovannämnda bilaga 
tillämpas det allmänna systemet för erkännande. För detta krävs givetvis att samma yrke finns 
i den medlemsstat där yrkesutövaren vill utöva verksamhet inom den berörda kompetensen. 
Det tillkommer varje medlemsstat att fastställa och organisera de olika 
specialistkompetenserna för läkare. En viss specialistkompetens finns därför inte 
nödvändigtvis i alla medlemsstater. 

Framställning 0230/2006, som framställaren hänvisar till, gäller ett annat problem, nämligen 
Österrikes system för att meddela grundläggande läkarexamen – där det för behörighet krävs
en österrikisk utbildning till specialläkare eller allmänpraktiserande läkare – vilket hindrar den 
fria rörligheten för österrikiska medicine kandidater. Detta strider givetvis mot andan i 
direktiv 93/16/EEG2 vars främsta syfte är att underlätta den fria rörligheten för läkare inom 
EU. Så som nämndes i svaret på den framställningen kontaktade kommissionen de 
österrikiska myndigheterna och bad dem lösa frågan. Till dess att frågan har lösts har 
kommissionen också begärt att de österrikiska myndigheterna ska erkänna de kompetenser 
som specialläkare och allmänläkare som österrikiska medicine kandidater förvärvat i en annan 
medlemsstat, eftersom en annan inställning skulle strida mot andemeningen i 
direktiv 93/16/EEG och således mot direktiv 2005/36/EG. 

Det föreliggande fallet gäller en fråga av annat slag. Eftersom idrottsmedicin inte finns som 
specialisering i Österrike kan de österrikiska myndigheterna inte erkänna framställarens 
nederländska specialistkompetens.

III. Slutsats

Eftersom en motsvarande specialistkompetens i idrottsmedicin inte finns i Österrike förefaller
det inte vara något brott mot EU-rätten att de österrikiska myndigheterna inte erkänner den 
nederländska specialistkompetensen i idrottsmedicin. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 
30.9.2005, s. 22.
2 Rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt 
erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis, EGT L 165, 7.7.1993, s. 1–24. 
Direktiv 93/16/EEG har konsoliderats tillsammans med andra direktiv i direktiv 2005/36/EG.


