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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0504/2009 af E.C.N., spansk statsborger, om anerkendelse af hendes 
lægeeksamen med henblik på at praktisere i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren har en spansk lægeeksamen fra 2006. Hun har fundet en stilling i Perpignan, og 
"l'Ordre des Médecins" kræver, at hendes eksamen godkendes i henhold til direktiv 
2005/36/EF. Det har forhindret andrageren i at starte i sin nye stilling, som hun har 
underskrevet en kontrakt om den 23. marts 2009. Andrageren har anmodet det spanske 
ministerium om en sådan attestation, men anser dette for en hindring for den frie 
bevægelighed for personer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren har tilsyneladende en lægeeksamen fra en af EU's medlemsstater. Andrageren 
ønsker at praktisere som læge i Frankrig og har fundet en ledig stilling gennem Eures.
Andrageren anfører, at hendes kvalifikationer allerede er blevet anerkendt i henhold til 
direktiv 93/16/EØF og senere er blevet valideret af "Agency Mobility Europe". Hun klager 
over, at lægerådet i Perpignan på trods af hendes anerkendelse i henhold til direktiv 
93/16/EØF har bedt hende følge direktiv 2005/36/EF.   
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Kommissionens bemærkninger

Direktiv 93/16/EF1 om læger er blevet ophævet og erstattet af direktiv 2005/36/EF2 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det udgør den juridiske ramme i EU, der 
skal sikre anerkendelse af eksamensbeviser over hele EU.

For lægers vedkommende dækker direktiv 2005/36/EF to anerkendelsessystemer: automatisk 
anerkendelse af faggrupper, som læger, hvor minimumsuddannelseskravene er blevet 
harmoniseret på EU-plan, og ikkeautomatisk anerkendelse for faggrupper, hvor 
minimumsuddannelseskravene ikke er harmoniseret på EU-plan.

Automatisk anerkendelse indebærer, at de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten 
ikke kontrollerer den vandrende arbejdstagers uddannelsesmæssige baggrund, og ligeledes at 
den vandrende arbejdstager ikke må pålægges kompenserende foranstaltninger. Andrageren 
skal imidlertid stadig indsende en ansøgning om anerkendelse af sit eksamensbevis til de 
kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor hun ønsker at etablere sig. Hver gang en 
vandrende arbejdstager ønsker at etablere sig i en anden medlemsstat, vil vedkommende 
skulle indsende en ansøgning til den pågældende medlemsstat.

Konklusioner

De franske myndigheder har ikke overtrådt direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer ved at bede andrageren ansøge om anerkendelse af sine
kvalifikationer som læge."

                                               
1 Rådets 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af 
deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, EFT L 165 af 7. juli 1993, s. 1-24.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.


