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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0923/2013 af Álvaro Lahoz Tornos, spansk statsborger, om 
anderkendelse af speciallægeuddannelse enten som ny kategori eller inden for en 
eksisterende kategori i bilag V til direktiv 2005/36/EC

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på, at direktiv 2005/36/EC om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer i bilag V, 5.1.3. stadig ikke anfører lægespecialet kardiovaskulær kirurgi, en 
5-årig uddannelse i Spanien, under den europæiske kategori for thoraxkirurgi. Andrageren 
påpeger, at Italien ikke desto mindre anfører to specialer, thoraxkirurgi og hjertekirurgi, under 
samme kategori. Andrageren argumenterer derfor for, at det samme bør gøres i Spanien, som 
på nuværende tidspunkt kun anfører thoraxkirurgi. Som følge af denne manglende 
konsekvens står andrageren nu over for hindringer i forhold til at arbejde i Frankrig og derfor 
også til at udøve sin ret til fri bevægelighed. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. januar 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"I henhold til ordningen for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i 
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. 
Medens thoraxkirurgi er at finde blandt disse specialer, så er hjertekirurgi (kardiovaskulær 
kirurgi) på nuværende tidspunkt ikke omfattet af bilaget.
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Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres nationale speciallægeuddannelser. På 
baggrund af en vurdering af uddannelsesprogrammernes overensstemmelse med de 
harmoniserede mindstekrav anføres disse titler i bilag V, punkt 5.1.3., i direktiv 2005/36/EF. 
Som følge deraf er disse titler omfattet af direktivets automatiske anerkendelsesordning i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 6, i direktiv 2005/36/EF, såfremt specialeuddannelsen 
findes i såvel den medlemsstat, hvorfra den pågældende kommer, som i værtsmedlemsstaten. 

Direktiv 2005/36/EF definerer imidlertid kun mindstekrav til uddannelsens varighed i 
forbindelse med de enkelte lægespecialer. Direktivet harmoniserer dog hverken indholdet af 
lægespecialer eller de pågældende aktiviteter. Hvad angår thoraxkirurgi, er mindstekravet til 
uddannelsens varighed 5 år.

Den spanske speciallægeuddannelse i 'cirugía torácica' (thoraxkirurgi) opfylder mindstekravet 
til uddannelsens varighed i henhold til direktiv 2005/36/EF. 

Medmindre Spanien beslutter sig for at ændre eller supplere denne titel under lægespecialet 
"thoraxkirurgi" og efterfølgende underretter Kommissionen derom, skal denne titel fortsat 
anføres i bilag V, punkt 5.1.3., i direktiv 2005/36/EF. Det påhviler medlemsstaterne at 
foretage denne form for underretning.

Det henhører ikke under Kommissionens kompetenceområde at ændre titlen på 
speciallægeuddannelser uden at have modtaget underretning herom fra den pågældende 
medlemsstat.

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 for det indre marked blev offentliggjort i EUT den 
28. december 2013 og trådte i kraft den 17. januar 2014.

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 behandler for øjeblikket denne 
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

Hvad angår spanske speciallægetitler, der er anført i bilag V, punkt 5.1.3. i direktiv 
2005/36/EF, kan disse titler kun ændres eller suppleres efter udtrykkelig anmodning fra 
Spanien.

Hvis mindst to femtedele af medlemsstaterne meddeler Kommissionen, at de lovregulerer 
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. 
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I mellemtiden kan disse speciallæger få anerkendt deres kvalifikationer i henhold til den 
såkaldte generelle ordning."


