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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0372/2011 af S.M., tysk statsborger, om forskelle mellem 
Frankrig og Tyskland med hensyn til anerkendelsen af medicinske 
kvalifikationer som speciallæge

1. Sammendrag

Den tyskuddannede speciallæge har ikke fået sine kvalifikationer anerkendt i Frankrig, selv 
om hun har fremlagt et certifikat, der bevidner, at hendes uddannelse som narkoselæge er i 
overensstemmelse med direktiv 93/16/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2011). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011

"Andrageren er en tysk læge, der i mange år har arbejdet på forskellige franske hospitaler. 

Andragendet vedrører to sager:
– den kendsgerning, at det franske lægekammer har anerkendt andragerens kvalifikation som 

speciallæge (narkoselæge) to et halvt år for sent
– den kendsgerning, at den erhvervserfaring og anciennitet, hun har opnået som læge i 

Tyskland de forudgående år, ikke er blevet taget i betragtning af de franske myndigheder 
ved fastlæggelsen af hendes arbejdsvilkår (f.eks. løn, trin).
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- Om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer:

Ud fra de dokumenter, som andrageren har stillet til rådighed for Kommissionen, er der grund 
til at antage, at hun har opnået en speciallægekvalifikation i anæstesi i Tyskland den 5. februar 
2003. Ifølge de dokumenter, som andrageren har fremsendt, har de tyske kompetente 
myndigheder den 9. maj 2005 attesteret, at andragerens speciallægekvalifikation opfyldte 
minimumskravene i direktiv 93/16/EØF1.

Tilsyneladende blev beslutningen om at anerkende andragerens speciallægekvalifikation 
truffet i Frankrig den 14. september 2005.

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer2 fastsætter 
tidsfristen for anerkendelsesproceduren. Ifølge direktivets artikel 51, stk. 2, skal ansøgninger 
om tilladelse til udøvelse af et lovreguleret erhverv behandles hurtigst muligt, og 
værtsmedlemsstatens kompetente myndighed skal under alle omstændigheder senest tre 
måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning træffe en begrundet 
afgørelse.

Da der i de oplysninger, som andrageren har fremsendt, ikke fremgår nogen dato for 
indgivelsen af den fuldstændige ansøgning, agter Kommissionens tjenestegrene at kontakte
hende med henblik på at modtage en sådan dokumentation.

- Om anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet til fastlæggelse af arbejdsvilkår:

I overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis3 mener Kommissionen, at vandrende 
arbejdstageres tidligere perioder med lignende beskæftigelse i en anden medlemsstat skal 
tages i betragtning af værtslandets myndigheder med henblik på adgang til stillinger og 
fastlæggelse af arbejdsvilkårene (f.eks. løn, trin), på samme måde som det sker for 
arbejdsperioder i værtslandets system. 

Mellem 2005 og 2008 har Kommissionens tjenestegrene været i direkte kontakt med 
andrageren angående dette spørgsmål. Hendes sag blev behandlet inden for rammerne af 
overtrædelsesprocedurer mod Frankrig angående spørgsmålet om at tage hensyn til 
erhvervserfaring og anciennitet ved besættelse af stillinger og fastlæggelse af arbejdsvilkår 
(f.eks. løn, trin) i den offentlige sektor. 

I 2008 oplyste Kommissionens tjenestegrene andrageren om, at de franske myndigheder 
havde bragt de gældende regler i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Kommissionens 
tjenestegrene modtog ingen oplysninger om, at andragerens sag ikke var blevet afgjort i 
overensstemmelse med EU's lovgivning. 

                                               
1

Rådets direktiv 93/16/EØF om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres 
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, EUT L 165 af 7.7.1993, s. 1.
2

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
3

Sag C-419/92, Scholz, Sml. [1994] I-00505; Sag C-15/96, Schöning, Sml. [1998] I-00047; Sag C-187/96, 
Kommissionen mod Grækenland [1998] I-01095; Sag C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Sml. 
[2000] I-10497; Sag C-224/01, Köbler, Sml. [2003] I-10239; Sag C-205/04, Kommissionen mod Spanien, Sml. 
[2006] I-00031; Sag C-278/03, Kommissionen mod Italien, Sml. [2005] I-03747; Sag C-371/04, Kommissionen 
mod Italien, Sml. [2006] I-10257.
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Da andragendet ikke indeholder oplysninger om de tidligere problemer omkring dette 
spørgsmål, vil Kommissionens tjenestegrene kontakte andrageren for at høre, om hun stadig 
har problemer i den henseende.

Når Kommissionens tjenestegrene har modtaget flere oplysninger fra andrageren, vil de 
informere Europa-Parlamentet om deres stilling og en eventuel opfølgning."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 19. december 2013

Kommissionens tjenestegrene har haft en længere brevveksling med andrageren. På grundlag 
af de modtagne oplysninger indtager Kommissionen følgende holdning i sagen:

- Om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Andragerens klage vedrører tilsyneladende det forhold, at afgørelsen om anerkendelse af 
hendes medicinske kvalifikationer som speciallæge i anæstesi, der blev truffet i Frankrig den 
14. september 2005, ikke angiver nogen dato for, hvornår kvalifikationen blev opnået.
Afgørelse 2005/36 forpligter imidlertid ikke medlemsstaterne til i deres afgørelser om 
anerkendelse af kvalifikationer at angive datoen for, hvornår kvalifikationen blev opnået.
I henhold til artikel 51 i direktiv 2005/36/EF skal den kompetente myndighed afgive en 
behørigt begrundet afgørelse inden for tre måneder fra datoen for forelæggelse af den 
fuldstændige ansøgning. Denne frist kan dog forlænges med en måned.
I henhold til artikel 51, stk. 3 kan manglende afgørelse fra myndighedernes side inden for den 
fastsatte frist påklages efter national ret.
Kommissionens tjenestegrene finder således ikke, at det franske lægekammers afgørelse 
udgør et brud på direktiv 2005/36, for så vidt angår minimumsindholdet af denne afgørelse. 
Det påhviler andrageren selv at søge om erstatning ved de nationale domstole for eventuelle 
forsinkelser i sagsbehandlingen af hendes anerkendelsesansøgning. 

- Om anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet til fastlæggelse af arbejdsvilkår

Kommissionens tjenestegrene spurgte andrageren om, hvordan de arbejdstimer, hun havde 
optjent i andre medlemsstater, ikke var blevet taget i betragtning. Hun blev opfordret til at 
indsende oplysninger om hendes korrespondance med de franske myndigheder desangående, 
inklusive administrative og/eller juridiske afgørelser, således at tjenestegrenene kunne 
foretage en nøjere vurdering af hende sag.
Andragere angiver, at hun siden reformen af de gældende franske bestemmelser endnu ikke 
har fået udbetalt den løn, som læger med tilsvarende optjente arbejdstimer i Frankrig er 
berettiget til. Hun fremlagde imidlertid ikke kopier af sin korrespondance med de franske 
myndigheder og/eller administrative eller juridiske afgørelser. Endvidere oplyste hun til 
Kommissionen tjenestegrene, at hun siden reformen af de gældende franske bestemmelser 
kun har arbejdet som vikarierende personale (remplaçante), men ikke er blevet tilbudt en 
stilling på et passende løntrin.

Konklusion

De franske forskrifter for iberegning af de arbejdstider, der er optjent i en anden medlemsstat, 
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med henblik på at fastsætte arbejdsvilkårene i den offentlige sektor (herunder praticiens 
hospitaliers – læger som andrageren) blev bragt i overensstemmelse med EU-retten i 
forbindelse med en traktatbrudsprocedure mod Frankrig. I det Kommissionens tjenestegrene 
ikke har tilstrækkelige beviser for, at der foreligger nogen administrative praksis af 
konsekvent og generel art, der strider mod EU-retten, kan de ikke konstatere nogen mulig 
overtrædelse af EU's bestemmelser om arbejdstagernes frie bevægelighed, som de kunne 
forelægge de franske myndigheder. Andrageren er blevet underrettet herom.


