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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1862/2008 af Sancho Rodríguez Villar, spansk statsborger, om de 
spanske myndigheders anerkendelse af hans uddannelse til speciallæge

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at de spanske myndigheder (ministeriet for uddannelse og sundhed) 
afviser at anerkende hans syvårige uddannelse til speciallæge (anæstesi- og intensivlæge) i 
Det Forenede Kongerige fra 2001 til 2007. Denne situation, som gør det vanskeligt for ham at 
praktisere i Spanien, vedrører rent faktisk både fri bevægelighed for personer og anerkendelse 
af kvalifikationer (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer). Som følge deraf måtte andrageren 
genoptage sin uddannelse til anæstesispecialist i Spanien (eksamen i og uddannelse til 
fastansat læge i hospitalsturnus). Andrageren anmoder om anerkendelse af hans uddannelse til 
speciallæge.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren har en grundlæggende medicinsk uddannelse og har fulgt en 
speciallægeuddannelse i Det Forenede Kongerige til anæstesi- og intensivlæge uden dog at 
opnå de tilsvarende speciallægekvalifikationer i Det Forenede Kongerige. Andrageren 
ønskede derefter at fortsætte sin speciallægeuddannelse i Spanien. Han skulle dog starte sin 
uddannelse til speciallæge forfra, eftersom de spanske myndigheder ikke ville acceptere den 
del af speciallægeuddannelsen, som han havde fulgt i Det Forenede Kongerige. Andrageren 
mener, at de spanske myndigheder bør acceptere den uddannelse, han har fulgt i Det Forenede 
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Kongerige.

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indeholder 
harmoniserede mindstekrav til uddannelse samt et system om anerkendelse af 
eksamensbeviser. Direktivet vedrører dog kun anerkendelse af medicinske kvalifikationer, når 
de er opnået.

Medlemsstaterne har mulighed for at acceptere, at en del af specialistuddannelsen er fulgt i en 
anden medlemsstat, i det omfang deres kompetente myndigheder kan kontrollere, at 
mindstekravene til uddannelse i henhold til direktiv 2005/36/EF er overholdt. Dette er dog 
kun en mulighed og ikke en forpligtelse i henhold til EU's lovgivning.

Konklusion

Der foreligger derfor ingen overtrædelse af EU's lovgivning med hensyn til regelværket om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

De spanske myndigheder kan dog gøres opmærksomme på, at hvis de uden begrundelse afslår 
at anerkende en uddannelsesperiode i en anden medlemsstat, kan det fortolkes som en straf for 
en europæisk borger, som har udøvet sin ret til fri bevægelighed og fulgt en uddannelse i en 
anden medlemsstat."


