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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0624/2012 af Kumar Sreeram, indisk statsborger, om anerkendelse af 
kvalifikationer som tandlæge

1. Sammendrag

Andrageren er uddannet som tandlæge og ortodontist i Rumænien. Han har ansøgt om at få 
sine kvalifikationer anerkendt samt om at blive autoriseret til at udøve faget i Det Forende 
Kongerige. Hans kvalifikationer er blevet anerkendt og anses for at opfylde kravene, men de 
britiske myndigheder har ikke givet ham autorisation under henvisning til, at han ikke havde 
udøvet faget kontinuerligt. Andrageren rettede henvendelse til Solvit, som bekræftede, at hans 
kvalifikationer opfyldte kravene, selv om Solvit ikke lader til at have været i stand til at løse 
denne gåde. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU-medlemsstaterne er reguleret i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1.Anerkendelsen af 
tandlægers kvalifikationer er omhandlet i direktivets artikel 34-37 og forudsætter en 
uddannelse, som mindst opfylder de uddannelseskrav, der er anført i bilag V.3 til direktivet. 
Hvis en tandlæges kvalifikationer opfylder disse krav, skal medlemsstaterne automatisk 
anerkende ansøgerens erhvervskvalifikationer. For uddannelsesbeviser, der ikke er udstedt af 

                                               
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
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EU-medlemsstater, gælder direktivets artikel 2, stk. 2. Ifølge artikel 3, stk. 3, kræves der til 
anerkendelse af kvalifikationer i en anden EU-medlemsstat på de betingelser, der er fastsat i 
artikel 2, stk. 2, tre års erhvervserfaring inden for det pågældende erhverv i den medlemsstat, 
som først anerkendte uddannelsesbeviset, dvs. i dette tilfælde Rumænien.

Af de forelagte dokumenter forstår Kommissionen, at andragerens indiske uddannelsesbevis, 
som blev anerkendt af de rumænske myndigheder i maj 2012, er et bevis for en 
universitetsuddannelse inden for sundhedsområdet. Andrageren har desuden gennemført et 
praktikforløb som specialist i "ortodontie si ortopedie dento-faciala" (tandregulering og dental 
ortopædi) i en periode på tre år (2008-2011), hvilket er attesteret af et dokument udstedt af det 
rumænske Sundhedsministerium i december 2011. Ingen af disse 
uddannelsesbeviser/specialiseringer svarer til de uddannelsesbeviser, som de rumænske 
myndigheder har meddelt, og som fremgår af bilag V.3 til direktivet. Princippet om 
automatisk godkendelse kan derfor ikke anvendes i denne sag, selv om ansøgeren måtte 
besidde et EU-uddannelsesbevis.

Ifølge direktivets artikel 3, stk. 3, skal andrageren have tre års erhvervserfaring inden for det 
pågældende erhverv i Rumænien, inden han søger om anerkendelse i Det Forenede 
Kongerige. Derefter vil de kompetente myndigheder i Det Forenende Kongerige skulle 
undersøge andragerens kvalifikationer, og de vil eventuelt kunne pålægge 
udligningsforanstaltninger (prøvetid eller egnethedsprøve) som forudsætning for godkendelse 
af andragerens kvalifikationer i Det Forenede Kongerige. Det er imidlertid ikke et krav, at 
medlemsstaternes kompetente myndigheder tilrettelægger en prøvetid for ansøgere.

Konklusion

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen ikke, at direktivets bestemmelser er blevet 
overtrådt af Det Forenede Kongeriges myndigheder

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. oktober 2013

Andrageren er en indisk tandlæge, der anfægter de britiske myndigheders afgørelse 
vedrørende hans ansøgning om anerkendelse som tandlæge i Det Forenede Kongerige. Han 
har allerede indgivet adskillige klager om samme emne, som Kommissionen har besvaret.

Andrageren har nu fremsendt endnu et spørgsmål. I sit svar vil Kommissionen gerne gentage 
årsagerne til, at den havde anset andragendet for ubegrundet og fortsat betragter det som 
sådan, selv efter at have taget de nye elementer i betragtning.

EU-direktivet, der gælder for sagen, er direktiv 2005/36/EF ("direktivet") om gensidig 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der regulerer anerkendelse af kvalifikationer 
for EU-borgere (artikel 2, stk. 1), og - i et begrænset antal tilfælde – for 
tredjelandsstatsborgere, der kan omfattes af de samme rettigheder som EU-borgere i kraft af 
specifikke EU-direktiver, såsom de, der omhandler længerevarende opholdstilladelse i EU1  
eller i kraft af at være en EU-borgers familiemedlem.

                                               
1 F.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område; Rådets direktiv 
2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding.
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Hvis andrageren ikke er berettiget til at drage fordel af bestemmelserne i de ovennævnte 
direktiver rettet mod udenlandske statsborgere, finder bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF 
ikke anvendelse på ham. De britiske myndigheder vil derfor være nødt til at anvende deres 
egne regler i vurderingen af hans kvalifikationer.1.

Hvis andrageren på den anden side er berettiget til at drage fordel af direktiv 2005/36/EF, vil 
de britiske myndigheders behandling af hans ansøgning afhænge af, om han har opnået en 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer som tandlæge i Rumænien, der vil sætte 
ham i stand til at arbejde som tandlæge i dette land, eller om han kun har opnået akademisk 
anerkendelse med henblik på at fortsætte studier i ortodonti i Rumænien.

Hvis andrageren desuden ikke har opnået anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer i Rumænien som tandlæge og ikke har udøvet erhvervet dér, vil hans 
ansøgning til de britiske myndigheder blive betragtet som hans første ansøgning om 
anerkendelse i EU af hans kvalifikationer fra et tredjeland. I dette tilfælde vil anerkendelsen 
blive behandlet i henhold til direktivets artikel 2, stk. 22. De britiske myndigheder vil derefter 
anvende deres egne nationale regler, idet det dog sikres, at de mindstekrav til uddannelse, der 
kræves i henhold til direktivet om tandlæger (reguleret i direktivets afsnit III, kapitel III), er 
overholdt. Direktivets artikel 3, stk. 3,3 vil ikke gælde i dette tilfælde, da den ikke omfatter 
den første ansøgning om anerkendelse i EU, men kun de efterfølgende.
Hvis andrageren har opnået anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer som 
tandlæge i Rumænien og praktiseret i landet i mindst tre år, vil hans ansøgning til de britiske 
myndigheder være en efterfølgende ansøgning i EU om anerkendelse. Men selv om han 
opfylder de mindstekrav til uddannelse, der er fastsat i afsnit III, kapitel III, kan han ikke 
drage fordel af automatisk anerkendelse, da artikel 10, litra g), bestemmer, at migranter, der 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 3, bliver nødt til at gå gennem en anerkendelsesproces under 
den generelle ordning i direktivet. Den generelle ordning fastsætter, at de nationale 
myndigheder skal undersøge ansøgerens kvalifikationer (kvalifikationer og erfaring), og hvis 
der er væsentlige forskelle mellem disse kvalifikationer og kvalifikationskravene i 
værtsmedlemsstaten, kan myndighederne pålægge udligningsforanstaltninger (artikel 14 i 
direktivet). I denne sammenhæng hvor de britiske myndigheder har vurderet, at andragerens 
praktiske erfaring som tandlæge er utilstrækkelig, og at han følgelig skal gennemgå en 
prøvetid, forekommer der ikke at være et problem i forhold til EU-retten.

Endelig er den omstændighed, at andragerens diplom i ortodonti er opført i direktivets bilag 

                                               
1 Jf. betragtning 10 i direktivet i henhold til hvilken "Dette direktiv skaber ikke en hindring for medlemsstaternes 
mulighed for anderkendelse i henhold til deres regler af de faglige kvalifikationer erhvervet uden for Den 
Europæiske Union af tredjelandsstatsborgere. […]"
2 Enhver medlemsstat kan i henhold til sin egen lovgivning give medlemsstaternes statsborgere, der er 
indehavere af erhvervsmæssige kvalifikationer, som ikke er erhvervet i en medlemsstat, tilladelse til at udøve et 
lovreguleret erhverv, som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), på sit område. For de erhverv, der er omfattet af 
afsnit III, kapitel III, sker denne første anerkendelse under overholdelse af de i nævnte kapitel omhandlede 
mindstekrav til uddannelse (fremhævelse tilføjet).
3 Artikel 3, stk. 3, fastsætter, at ”uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland sidestilles med et uddannelsesbevis, 
hvis indehaveren inden for det pågældende erhverv har en erhvervserfaring af tre års varighed på den 
medlemsstats område, som har anerkendt det pågældende bevis i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, og den 
pågældende medlemsstat har attesteret erhvervserfaringen”.



PE504.259v02-00 4/4 CM\1010195DA.doc

DA

V, punkt 5.3.3, ikke relevant i den foreliggende sag, da han har ansøgt om registrering som 
tandlæge (og ikke som en specialiseret tandlæge i ortodonti). 

Konklusion

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen ikke, at de britiske myndigheder har begået 
en fejl i deres vurdering af andragerens ansøgning.


