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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, een in het Verenigd Koninkrijk woonachtige Roemeense, wijst op tekortkomingen 
in het Britse systeem met betrekking tot de erkenning van specialistische opleidingen van 
andere EU-landen, met name, maar niet uitsluitend, op het gebied van de 
revalidatiegeneeskunde. Zij is van mening dat zij als een niet EU-burger wordt behandeld, 
omdat ze het advies heeft gekregen helemaal opnieuw te beginnen met de 
revalidatieopleiding. Ze stelt drie specifieke vragen aan de orde die erop wijzen dat het 
Verenigd Koninkrijk mogelijk de relevante EU-regels schendt en vraagt het Europees 
Parlement deze zaak te onderzoeken.  

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Indienster is een Roemeens staatsburger, die in Roemenië is gekwalificeerd als medisch 
specialist op het gebied van de revalidatiegeneeskunde. Zij stuitte op problemen bij de 
erkenning van deze specialisatie in het Verenigd Koninkrijk. 
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Indienster is van mening dat in bijlage V, punt 5.1.3 van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties1 (hierna "de richtlijn") de nationale benaming van de 
opleiding van het Verenigd Koninkrijk moet worden vermeld in de categorie "Fysische 
geneeskunde en revalidatie (minimale opleidingsduur: 3 jaar)". Hierdoor zou indienster 
kunnen profiteren van de automatische erkenning van deze medische specialisatie in het 
Verenigd Koninkrijk. 

Indienster heeft eveneens moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van de 
compenserende maatregel die wordt opgelegd als een voorwaarde voor de erkenning door het 
Verenigd Koninkrijk.

Richtlijn 2005/36/EG vormt het Europese rechtskader voor de onderlinge erkenning van 
beroepskwalificaties. De richtlijn is van toepassing op alle onderdanen van een lidstaat die 
toegang willen krijgen tot een gereglementeerd beroep of een gereglementeerd beroep willen 
uitoefenen in een andere lidstaat.
In het kader van het stelsel van erkenning van beroepskwalificaties op basis van 
geharmoniseerde opleidingsvoorwaarden, zoals bepaald in hoofdstuk III van titel III van de 
richtlijn, is er een speciale regeling voor medische specialisaties. Deze regeling vloeit voort 
uit het feit dat er tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan in het aantal 
gereglementeerde medische specialisaties. Hoewel de richtlijn de minimale opleidingseisen 
van 54 medische specialisaties harmoniseert (bijlage V, punt 5.1.3 van de richtlijn), 
reglementeren dus niet alle lidstaten deze medische specialisaties in hun nationale stelsels van 
gezondheidszorg.
Overeenkomstig artikel 21, lid 7, van de richtlijn kunnen lidstaten ervoor kiezen om de 
Commissie in kennis te stellen van hun benamingen voor medische specialisten. Die 
benamingen worden vervolgens opgenomen in bijlage V, punt 5.1.3 van Richtlijn 2005/36/EG 
en behoren dan tot het in de richtlijn bepaalde stelsel van automatische erkenning, voor zover 
dezelfde specialiteit voor zowel de lidstaat van oorsprong als de ontvangende lidstaat wordt 
vermeld in bijlage V van de richtlijn.

In het kader van de richtlijn kunnen lidstaten er bovendien voor kiezen om de Commissie niet 
in kennis te stellen van bepaalde medische specialisaties, ook al worden deze specialisaties 
gereglementeerd op hun grondgebied. In dat opzicht verschillen medische specialisaties van 
de andere beroepen die onder titel III, hoofdstuk III van de richtlijn vallen. 

Het ligt derhalve voor de hand dat het niet onder de bevoegdheid van de Commissie valt om 
een nationale benaming van een opleiding tot medisch specialist toe te voegen aan bijlage V, 
punt 5.1.3 van de richtlijn zonder de kennisgeving van de betrokken lidstaat, of hiervan 
passende mededeling te doen in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig 
artikel 21, lid 7 van Richtlijn 2005/36/EG.

Lidstaten hebben derhalve het recht om voor elke in bijlage V, punt 5.1.3 van de richtlijn 
opgenomen categorie van medische specialisaties te beslissen of zij al dan niet willen 
deelnemen aan het stelsel van automatische erkenning van deze kwalificaties. In alle andere 

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, PB L 255 van 30 september 2005, blz. 22.
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gevallen waarin een bepaalde medische specialisatie wordt gereglementeerd in de 
ontvangende lidstaat, maar waarin die lidstaat de Commissie niet in kennis heeft gesteld van 
de overeenkomstige nationale benaming, kunnen beroepsbeoefenaars die in andere lidstaten 
gekwalificeerd zijn, de erkenning van hun specialisatie in de ontvangende lidstaat verkrijgen 
in het kader van het zogenoemde algemene stelsel (titel III van hoofdstuk I van de richtlijn). 

In het kader van het algemene stelsel kan de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat 
de opleiding van de beroepsbeoefenaar vergelijken met haar eigen nationale opleidingseisen. 
In geval van wezenlijke verschillen in de basisopleiding van twee lidstaten kan de 
ontvangende lidstaat compenserende maatregelen opleggen alvorens de kwalificatie van de in 
het buitenland opgeleide specialist te erkennen. 

In de onderhavige zaak ziet het ernaar uit dat de bevoegde autoriteit van het Verenigd 
Koninkrijk de aanvraag van indienster in het kader van het algemene stelsel heeft onderzocht 
en compenserende maatregelen heeft opgelegd. Deze vereiste strookt met de richtlijn.

Hoewel indienster het besluit van het Verenigd Koninkrijk betwist, heeft de ontvangende 
lidstaat volgens de richtlijn duidelijk het recht om dergelijke compenserende maatregelen te 
eisen. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder g), van de richtlijn kan een mogelijke 
aanpassingsstage die indienster moet volbrengen als een voorwaarde voor de erkenning, 
worden gecontroleerd en gekoppeld aan een aanvullende opleiding. Die stage moet 
beoordeeld worden. 

Bovendien kan, overeenkomstig artikel 51, lid 3, van de richtlijn, tegen het besluit van een 
bevoegde autoriteit bij een nationale rechterlijke autoriteit beroep worden aangetekend. Uit de 
gegevens waarover de Commissie beschikt, blijkt dat de bevoegde autoriteit van het Verenigd 
Koninkrijk indienster gedetailleerde informatie heeft verstrekt over de eventuele 
mogelijkheden om bij haar nationale rechterlijke autoriteit hoger beroep aan te tekenen.

Conclusies

De Commissie concludeerde dat het Verenigd Koninkrijk Richtlijn 2005/36/EG niet heeft 
geschonden door de Commissie niet in kennis te stellen van zijn medische specialisatie op het 
gebied van "revalidatiegeneeskunde". De Commissie is derhalve niet voornemens in dit 
verband verdere maatregelen te nemen.

Bovendien heeft de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk het zogenoemde 
algemene stelsel correct toegepast voor de erkenning van de medische specialisatie van 
indienster.

De bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk heeft indienster eveneens mogelijkheden 
gegeven om bij haar nationale rechterlijke autoriteit hoger beroep aan te tekenen tegen haar 
besluit, overeenkomstig artikel 51, lid 3, van de richtlijn.


