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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0923/2013, ingediend door Álvaro Lahoz Tornos (Spaanse 
nationaliteit), over de erkenning van een opleiding tot medisch specialist als 
nieuwe categorie of binnen een bestaande categorie in bijlage V bij 
Richtlijn 2005/36/EG

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener constateert dat in Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, in het bijzonder in punt 5.1.3. van bijlage V, onder de Europese 
categorie van cardio-thoracale chirurgie nog altijd niet de specialisatie van cardiovasculaire 
chirurgie wordt genoemd, terwijl dat in Spanje een vijfjarige opleiding is. Indiener constateert 
niettemin dat Italië onder dezelfde categorie twee specialismen noemt, te weten "Chirurgia 
toracica" (cardio-thoracale chirurgie) en "Cardiochirurgia" (hartchirurgie). Indiener redeneert 
dat hetzelfde zou moeten worden gedaan voor Spanje, dat op het moment alleen "Cirugía 
torácica" (cardio-thoracale chirurgie) noemt. Als gevolg van deze inconsistentie ondervindt 
indiener nu moeilijkheden om in Frankrijk aan de slag te kunnen. Derhalve wordt hij 
gehinderd in zijn recht op vrij verkeer. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 januari 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Volgens het systeem van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, vastgelegd in 
Richtlijn 2005/36/EG, vallen medische specialismen onder een speciaal stelsel. Er bestaat een 
significant verschil tussen de lidstaten wat betreft het aantal gereguleerde medische 
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specialismen. Deze richtlijn bestrijkt de harmonisatie van de minimumopleidingseisen van 54 
categorieën medische specialismen. Hoewel cardio-thoracale chirurgie tot deze categorieën 
behoort, is hartchirurgie (cardiovasculaire chirurgie) momenteel niet in de bijlage opgenomen.

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de benamingen van hun nationale 
specialistenopleidingen. Nadat gecontroleerd is of de opleidingsprogramma's in 
overeenstemming zijn met de geharmoniseerde minimumeisen, worden deze benamingen 
opgenomen onder punt 5.1.3. van bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG. Op deze benamingen is 
dus de automatische erkenningsregeling van toepassing zoals bedoeld in artikel 21, lid 6, van 
Richtlijn 2005/36/EG, voor zover het specialisme bestaat in zowel de lidstaat van herkomst 
als de lidstaat van ontvangst. 

In Richtlijn 2005/36/EG is uitsluitend de minimumopleidingsduur van elke categorie van 
medische specialisaties vastgesteld. Deze richtlijn bestrijkt echter niet de harmonisatie van de 
inhoud van elke categorie van medische specialisaties, noch van de reikwijdte van de 
relevante werkzaamheden. In het geval van cardio-thoracale chirurgie is de 
minimumopleidingsduur 5 jaar.

De Spaanse specialistenopleiding in 'Cirugía torácica' voldoet aan de minimumduurcriteria 
van Richtlijn 2005/36/EG. 

Tenzij Spanje besluit deze titel onder de categorie "cardio-thoracale chirurgie" te wijzigen of 
aan te vullen en de Commissie hiervan in kennis te stellen, moet de huidige titel onder punt 
5.1.3. van bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG blijven staan. Het doen van een dergelijke 
kennisgeving valt onder de bevoegdheden van de lidstaten.

Zonder kennisgeving van de lidstaat in kwestie is de Commissie niet bevoegd nationale 
benamingen van medische specialistenopleidingen te wijzigen of aan te vullen.

Richtlijn 2013/55/EU tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem interne markt is op 28 december 2013 gepubliceerd 
in het Publicatieblad en in werking getreden op 17 januari 2014.

Uit hoofde van artikel 26 van de gemoderniseerde Richtlijn 2005/36/EG is de Commissie 
bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de opname van nieuwe 
medische specialismen die ten minste twee vijfde van de lidstaten gemeenschappelijk hebben, 
in punt 5.1.3. van bijlage V.

In oktober 2012 heeft Hongarije verzocht hartchirurgie als een nieuwe categorie op te nemen 
in punt 5.1.3. van bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG. De Commissie onderzoekt dit verzoek 
momenteel en heeft de lidstaten om hun mening over het voorstel gevraagd. De Commissie 
zal het voorstel van Hongarije behandelen volgens de nieuwe procedureregels, als vastgelegd 
in de gemoderniseerde richtlijn.

Intussen kunnen de houders van een specialisme in hartchirurgie een beroep doen op de 
erkenning van hun beroepskwalificaties volgens het zogenaamde "algemeen stelsel" 
(Hoofdstuk I van Richtlijn 2005/36/EG).

Conclusies
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De benamingen van de Spaanse medische specialismen die in punt 5.1.3. van bijlage V van 
Richtlijn 2005/36/EG worden genoemd, kunnen uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van 
Spanje worden gewijzigd of aangevuld.

Indien ten minste twee vijfde van de lidstaten aan de Commissie meldt dat zij hartchirurgie als 
een apart specialisme erkennen, zal de Commissie de procedure inleiden om deze benaming 
op te nemen in punt 5.1.3. van bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG. 

Intussen kunnen de houders van een dergelijk specialisme zich beroepen op de erkenning van 
dit specialisme op grond van het zogenaamde "algemeen stelsel".


