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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om. Andragende 1896/2012 af Calin Carmen Elena, rumænsk statsborger, om 
anerkendelse af eksamensbeviser i EU

1. Sammendrag

Andrageren, en rumænsk statsborger med bopæl i Det Forenede Kongerige, påpeger, at det 
britiske system er mangelfuldt, når det gælder anerkendelse af andre EU-landes 
speciallægeuddannelse, navnlig inden for, men ikke begrænset til, rehabiliteringsmedicin. 
Hun er blevet anbefalet at starte forfra på hele rehabiliteringsuddannelsen og føler sig på 
denne baggrund behandlet som en ikke-EU-borger. Hun påpeger tre konkrete forhold og 
antyder, at Det Forenede Kongerige muligvis overtræder de relevante EU-bestemmelser og 
anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.  

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22.juli.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19.december 2013

Andrageren er en rumænsk statsborger, der er uddannet som speciallæge i 
rehabiliteringsmedicin i Rumænien. Hun er stødt på vanskeligheder i forbindelse med 
anerkendelsen af dette speciale i Det Forenede Kongerige. 

Andrageren mener, at bilag V, punkt 5.1.3., i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer ("direktivet") bør angive Det Forenede Kongeriges nationale 
betegnelse under speciallægekategorien "Fysioterapi (Uddannelsens mindstevarighed: 3 år)". 
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Dette ville give andrageren mulighed for automatisk at få anerkendt denne 
speciallægeuddannelse i Det Forenede Kongerige. 

Andrageren har også problemer med at gennemføre den udligningsforanstaltning, der kræves 
som betingelse for anerkendelse i Det Forenede Kongerige.

Direktiv 2005/36/EF udgør det europæiske lovgrundlag for gensidig anerkendelse af 
erhvervskvalifikationer. Direktivet finder anvendelse på alle statsborgere i en medlemsstat, 
der ønsker at få adgang til eller udøve et reguleret erhverv i en anden medlemsstat.
Under ordningen for anerkendelse af erhvervskvalifikationer på grundlag af harmoniseret 
uddannelse som fastsat i afsnit III, kapitel III, i direktivet er lægespecialer omfattet af en 
særlig ordning. Denne ordning er opstået, fordi der er en væsentlig forskel på antallet af 
regulerede lægespecialer blandt medlemsstaterne. Mens direktivet indebærer harmonisering af 
mindstekravene til uddannelse for 54 lægespecialer (bilag V, punkt 5.1.3. i direktivet), 
regulerer ikke alle medlemsstaterne disse lægespecialer i deres nationale sundhedssystemer.
I henhold til artikel 21, stk. 7, i direktivet kan medlemsstaterne underrette Kommissionen om 
benævnelserne på deres speciallæger. Disse benævnelser er således anført i bilag V, punkt 
5.1.3. i direktiv 2005/36/EF og er omfattet af direktivets automatiske anerkendelsesordning i 
det omfang, det samme speciale er anført både for hjemlandet og værtsmedlemsstaten i bilag 
V til direktivet.

I henhold til direktivet må medlemsstaterne rent faktisk ikke meddele Kommissionen visse 
lægespecialer, selv om disse specialer er reguleret på deres territorium. I den henseende er 
lægespecialer forskellige fra de andre erhverv, der er omfattet af afsnit III, kapitel III, i 
direktivet. 

Det står derfor klart, at det heller ikke henhører under Kommissionens kompetence at tilføje 
en national benævnelse for en speciallægeuddannelse til bilag V, punkt 5.1.3. i direktivet uden 
meddelelse fra den berørte medlemsstat eller at offentliggøre en passende underretning i Den 
Europæiske Unions Tidende i medfør af artikel 21, stk. 7, i direktiv 2005/36/EF i denne 
forbindelse.

Medlemsstaterne har derfor for hver kategori af lægespecialer, der er opført i bilag V, punkt 
5.1.3. i direktivet, beføjelse til at beslutte, hvorvidt de ønsker at deltage i ordningen med 
automatisk anerkendelse af disse kvalifikationer. I alle andre tilfælde, hvor et bestemt 
lægespeciale er reguleret i værtsmedlemsstaten, men hvor den pågældende medlemsstat ikke 
har meddelt Kommissionen den tilsvarende nationale benævnelse, kan erhvervsudøvere, der 
er uddannet i andre medlemsstater, opnå anerkendelse af deres speciale i medlemsstaten under 
den såkaldte generelle ordning (afsnit III, kapitel I, i direktivet). 

I medfør af generelle ordning kan den kompetente myndighed i værtslandet sammenligne 
fagpersonens uddannelse med dens nationale uddannelseskrav. Hvis der er væsentlig forskel 
på to medlemsstater grundlæggende uddannelse, kan værtsmedlemsstaten pålægge 
udligningsforanstaltninger, inden den anerkender kvalifikationerne hos en specialist, der er 
uddannet i udlandet. 
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I det foreliggende tilfælde undersøgte den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige 
tilsyneladende andragerens ansøgning i henhold til den generelle ordning og pålagde 
udligningsforanstaltninger. Dette krav er i overensstemmelse med direktivet.

Andrageren gør indsigelse mod Det Forenede Kongeriges afgørelse, men direktivet giver klart 
medlemsstaterne beføjelse til at kræve sådanne udligningsforanstaltninger. I henhold til artikel 
3, stk. 1, litra g), i direktivet kan enhver prøvetid, som det påkræves andrageren at 
gennemføre som en betingelse for anerkendelsen, overvåges og kan også ledsages af 
yderligere uddannelse. Denne periode med overvåget praktik underlægges en vurdering. 

En kompetent myndigheds afgørelse kan endvidere i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktivet 
påklages efter national ret. Ud fra de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, ser 
det ud til, at den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige har givet andrageren 
detaljerede oplysninger om klagemuligheder i medfør af den nationale lovgivning.

Konklusion

Kommissionen konkluderede, at Det Forenede Kongerige ikke krænkede direktiv 2005/36/EF 
ved ikke at meddele Kommissionen deres lægespeciale i "rehabiliteringsmedicin". Derfor 
agter Kommissionen ikke at træffe yderligere foranstaltninger i denne forbindelse.

Det Forenede Kongerige har desuden anvendt den såkaldte generelle ordning for 
anerkendelsen af andragerens lægespeciale korrekt.

Den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige gav også andrageren mulighed for at 
påklage sin afgørelse efter national ret, således som det kræves i artikel 51, stk. 3, i direktivet.


