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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0715/2012 af Lázló Göbölös, ungarsk statsborger, om tilføjelse 
af hjertekirurgi som specialisering til bilag 5.1.2 til direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren fortæller om sine problemer med at få anerkendt sine medicinske kvalifikationer 
som hjertekirurg i Det Forenede Kongerige. Der synes at være en uoverensstemmelse i 
nomenklaturen, som kunne afhjælpes ved at tilføje specialiseringen til bilaget til direktivet. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og afstedkomme en ændring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2.oktober.2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Andrageren er af den opfattelse, at bilag V, punkt 5.1.3., i direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1 også bør omfatte lægespecialisering i 
"hjertekirurgi".  Andrageren påpeger, at hjertekirurgi i øjeblikket ikke er opført i bilag V til 
direktivet som en særskilt kategori af lægespecialer. Nogle medlemsstater har anmeldt deres 
kvalifikationer inden for hjertekirurgi under kategorien "thoraxkirurgi". I andragerens tilfælde 
er det ikke til nogen nytte, da han har haft problemer med at få anerkendt specialiseringen i en 
anden medlemsstat.
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Under ordningen med gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som indført 
ved direktiv 2005/36/EF gælder der særlige regler for lægespecialer, som betyder, at der er 
stor forskel på antallet af regulerede lægespecialer blandt medlemsstaterne. Direktivet 
omfatter således harmonisering af minimumskravene til uddannelsen for p.t. 54 lægespecialer. 
Hjertekirurgi er imidlertid ikke blandt disse lægespecialer.

I henhold til artikel 26 i direktiv 2005/36/EF kan Kommissionen tilføje nye lægespecialer, 
som er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne, til direktivets bilag V, punkt 5.1.3.  
Kommissionen skal følge komitologiproceduren i direktivets artikel 58, stk. 3, for at vedtage 
en sådan foranstaltning.

Ungarn har i oktober 2012 rejst spørgsmålet om tilføjelse af hjertekirurgi som en ny kategori 
til bilag V, punkt 5.1.3. i direktiv 2005/36/EF.  Kommissionen er i øjeblikket ved at 
undersøge denne anmodning, men der kan ikke forventes en afgørelse før tidligst i anden 
halvdel af 2013.

Kommissionen fremlagde sit forslag om modernisering af direktiv 2005/36/EF i december 
sidste år. Forslaget drøftes i øjeblikket i Det Europæiske Råd og i Europa-Parlamentet.

Den foreslåede ændring vil forenkle proceduren for tilføjelse af nye lægespecialer til bilag V 
til direktivet ved at nedsætte antallet af krævede medlemsstater til en tredjedel. Der er 
imidlertid endnu ikke opnået enighed om forslaget og en sådan ændring.

I mellemtiden kan speciallæger i hjertekirurgi allerede få anerkendt deres kvalifikationer i 
henhold til den såkaldte generelle ordning (kapitel I i direktiv 2005/36/EF).

Konklusioner

Bilag V, punkt 5.1.3, i direktiv 2005/36/EF er ikke forkert, hvad angår de forskellige 
benævnelser for speciallægeuddannelser.  Hvis mindst to femtedele af medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen, at de regulerer hjertekirurgi som en egentlig specialisering, vil 
Kommissionen indlede proceduren med henblik på tilføjelse af benævnelsen til bilag V, punkt 
5.1.3., i direktiv 2005/36/EF.  I mellemtiden kan disse speciallæger få anerkendt deres 
kvalifikationer i henhold til den såkaldte generelle ordning."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 31. januar 2014

Andrageren er af den opfattelse, at bilag V, punkt 5.1.3 i direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1 ligeledes bør dække lægespecialer i 
”hjertekirurgi”. 

Andrageren påpegede i sit tidligere andragende, at hjertekirurgi i øjeblikket ikke er opført i 
bilag V til direktivet som en særskilt kategori af lægespecialer. Han indgav efterfølgende 
yderligere oplysninger med påstand om, at hjertekirurgi ikke et nyt lægeligt speciale, men 
allerede har eksisteret i mindst to medlemsstater på det tidspunkt, hvor direktiv 2005/36/EF 
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trådte i kraft. Andrageren anmoder derfor om automatisk tilføjelse af “hjertekirurgi” til bilag 
V.

I henhold til systemet for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er 
fastsat med direktiv 2005/36/EF, er lægespecialer underlagt en særlig ordning. Der er 
betydelig forskel med hensyn til antallet af regulerede lægespecialer blandt medlemsstaterne. 
Direktivet omfatter således harmonisering af minimumskravene til uddannelse for p.t. 54 
lægespecialer. Hjertekirurgi er imidlertid ikke blandt disse kategorier.

Direktiv 2005/36/EF har erstattet 15 eksisterende direktiver på området anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer senest 20. oktober 2007, blandt andre: Direktiv 93/16/EØF 
om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres 
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser. Med direktiv 2005/36/EF 
reformerede EU systemet for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og 
gennemførte dermed den første omfattende modernisering af systemet siden dets indførelse. 
På området lægespecialer overtog dette direktiv de eksisterende bestemmelser og fastsatte 
retsgrundlaget for indførelse af automatisk anerkendelse af nye kategorier for lægespecialer, 
som ikke allerede var omfattet af bilag V i direktivet, for fremtiden.

Artikel 5, stk. 3, i direktiv 93/16/EØF opførte benævnelserne på de lægespecialer, der er 
fælles for alle medlemsstater og artikel 7, stk. 2, fastsatte de benævnelser, der eksisterede i to 
eller flere medlemsstater og var omfattet af den automatiske anerkendelse af lægespecialer. 
Thoraxkirurgi opførtes som en kategori for lægespecialer i artikel 7, stk. 2, i direktiv 
93/16/EØF, men hjertekirurgi opførtes ikke som kategori.

Betragtning 20 i direktiv 2005/36/EF understreger vigtigheden af at bibeholde resultaterne af 
direktiv 93/16/EØF på området automatisk anerkendelse af lægespecialer. Denne betragtning 
fastsætter, at princippet om automatisk anerkendelse af lægespecialer, der er fælles for mindst 
to medlemsstater, fortsat bør finde anvendelse på alle specialer, der er anerkendt på 
tidspunktet for direktiv 2005/36/EØF's ikrafttrædelse. Denne betragtning understreger dog 
også, at automatisk anerkendelse efter direktiv 2005/36/EF’s ikrafttrædelse bør begrænses til 
de nye kategorier for lægespecialer, som ikke allerede er omfattet af bilag V i direktivet og er 
fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne.

Idet hjertekirurgi ikke oprindeligt var omfattet af direktiv 93/16/EØF, blev denne kategori for 
lægespecialer heller ikke automatisk omfattet af bilag V i direktiv 2005/36/EF.

I henhold til artikel 26 i direktiv 2005/36/EF kan Kommissionen i direktivets bilag V, pkt. 
5.1.3 tilføje nye kategorier for lægespecialer, som er almindelige i mindst to femtedele af 
medlemsstaterne. 

Direktiv 2013/55/EU om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt 
samarbejde via informationssystemet blev offentliggjort i EUT den 28. december 2013 og vil 
træde i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til artikel 26 i det moderniserede direktiv 2005/36/EF har Kommissionen beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter vedrørende tilføjelse til direktivets bilag V, pkt. 5.1.3 af nye 
lægespecialer, som er almindelige i mindst to femtedele af medlemsstaterne.

Ungarn rejste i oktober 2012 spørgsmålet om tilføjelse af hjertekirurgi som en ny kategori til 
bilag V, punkt 5.1.3. i direktiv 2005/36/EF. Kommissionen undersøger for øjeblikket denne 
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anmodning og har anmodet medlemsstaterne om deres mening om forslaget. Kommissionen 
vil behandle Ungarns forslag under de nye procedureregler, som fastsat i det moderniserede 
direktiv.

I mellemtiden kan speciallæger i hjertekirurgi allerede få anerkendt deres kvalifikationer i 
henhold til den såkaldte generelle ordning (kapitel I i direktiv 2005/36/EF).

Konklusioner

Bilag V, punkt. 5.3.1 i direktiv 2005/36/EF er ikke forkert, for så vidt angår de forskellige 
benævnelser på speciallægeuddannelser. Hvis mindst to femtedele af medlemsstaterne 
rapporterer til Kommissionen, at de regulerer hjertekirurgi som en egentlig specialisering, kan 
Kommissionen indlede proceduren med henblik på tilføjelse af denne benævnelse til bilag V, 
punkt 5.1.3. i direktiv 2005/36/EF. 
I mellemtiden kan disse speciallæger få anerkendt deres kvalifikationer i henhold til den 
såkaldte generelle ordning."


