
CM\794566DA.doc PE 430.507 v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

26.10.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 03472009 af Raúl Barrios Martinez, britisk statsborger, om de 
spanske myndigheders manglende håndhævelse af bestemmelserne i Rådets 
direktiv 93/16/EØF om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig 
anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre 
kvalifikationsbeviser, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer samt EF-traktatens bestemmelser 
om etableringsretten 

1. Sammendrag

Andrageren har en medicinsk embedseksamen fra universitetet i Cartagena (Columbia), som i 
henhold til kulturaftalen mellem Spanien og Columbia er anerkendt i Spanien. Senere 
gennemførte andragen en medicinsk specialuddannelse i Spanien uden dog at få den officielle 
spanske titel "Título de Especialista". Andrageren flyttede efterfølgende til Det Forenede 
Kongerige, hvor han gennemgik en yderligere specialuddannelse, der førte til opførelse i det 
britiske speciallægeregister. I 2007 flyttede andrageren tilbage til Spanien, og med henblik på 
udøvelse af sit erhverv som speciallæge i kirurgi anmodede han om anerkendelse af den 
britiske speciallægeuddannelse i henhold til bestemmelserne i de ovennævnte direktiver. De 
ansvarlige spanske myndigheder afviste andragerens anmodning og meddelte ham, at,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer ikke er blevet omsat til national spansk lov. Andrageren, hvis erhvervsmæssige 
karriere er blevet alvorligt hæmmet af indeværende forhold, anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at gribe ind over for de spanske myndigheder med henblik på at sikre, at disse 
omsider efterkommer EU's på området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juni 2009). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Ifølge andragerens oplysninger har denne grundlæggende medicinske kvalifikationer fra 
Colombia fra 1989. I 1993 fik han adgang til en specialuddannelse i Spanien, men de spanske 
myndigheder ville ikke anerkende hans grundlæggende medicinske eksamensbevis fra 
Colombia.

Efter hans uddannelse i Spanien fik han et spansk eksamensbevis, hvori det var anført, at han 
havde fulgt det fuldstændige undervisningsprogram i specialuddannelsen i "Traumatología y 
Cirurgía Ortopédica".

I 1995 og 1996 tog andrageren endnu en uddannelse i traumer og ortopædkirurgi i Det 
Forenede Kongerige, som dog ikke gav ham noget nyt eksamensbevis.

Andrageren rejste derefter til USA for at uddanne sig yderligere i underspecialet spinalkirurgi 
og rekonstruktionskirurgi til hofte og knæ.

På baggrund af sin uddannelse fremsendte andrageren følgende forskellige ansøgninger om 
anerkendelse i Spanien og Det Forenede Kongerige:

- I 1998 søgte andrageren om anerkendelse af sin uddannelse i Spanien. Hans ansøgning blev 
afvist på grund af hans daværende colombianske statsborgerskab.

- I 1999 flyttede andrageren til Det Forenede Kongerige, hvor han blev registreret hos General 
Medical Council som "læge", og hvor han havde arbejde både i anerkendte 
uddannelsesmæssige og ikkeuddannelsesmæssige stillinger. Han fik et 
overensstemmelsescertifikat, men ikke de krævede kvalifikationer for afsluttet 
speciallægeuddannelse, "Certificate of completion of specialist training", da han ikke havde 
taget den nødvendige eksamen til dette. 

- I 2000 søgte han ligeledes om registrering som speciallæge i Det Forenede Kongerige. De 
britiske myndigheder afviste imidlertid hans ansøgning, da han tilsyneladende ikke opfyldte 
uddannelseskravene til læger i henhold til direktiv 93/16/EØF (som er blevet ophævet og 
erstattet af direktiv 2005/36/EF).

- I 2000 søgte andrageren ligeledes om et spansk speciallægeeksamensbevis med titlen ''Título 
de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología".

- I 2007 søgte han i Spanien om anerkendelse af sin uddannelse i Det Forenede Kongerige og 
USA. De spanske myndigheder afviste at anerkende ham som speciallæge.

Andrageren mener, at både de spanske og britiske myndigheder har overtrådt EU's 
lovgivning.

Kommissionens bemærkninger
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Kommissionen er bekendt med andragerens problemer, eftersom han har indgivet klager over 
både Spanien og Det Forenede Kongerige.

Med hensyn til klagen over Spanien skal følgende bemærkes:

I 1998 og 2000 søgte andrageren om at få sin uddannelse anerkendt i Spanien for at få det 
spanske speciallægeeksamensbevis med titlen ''Título de Especialista Cirurgía ortopédica y 
traumatología". Direktiv 2005/36/EF indeholder imidlertid ikke nogen forpligtelse for 
medlemsstaterne til at acceptere dele af en uddannelse, som er fulgt i en anden medlemsstat 
eller i et tredjeland (artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2005/36/EF og den efterfølgende 
retspraksis i sag C-110/01, Tennah-Durez).

I 2007 søgte andrageren så igen om anerkendelse af sin britiske og amerikanske uddannelse i 
Spanien. Derudover fremsendte han et bevis for registrering som læge og hans registrering 
som speciallæge i Det Forenede Kongerige. Han påpegede, at dette var et nyt dokument ud 
over det, han havde fremsendt i 1998 og 2000. De kompetente myndigheder anmodede om, at 
han sendte en kopi af sit britiske speciallægekvalifikationsbevis, "Certificate of completion of 
specialist training", som fremgår af direktivets bilag V, punkt 5.1.3, hvilket han ikke havde 
gjort. De spanske myndigheder afviste derfor at anerkende ham som speciallæge. Den 
uddannelse, som andrageren havde fulgt i Det Forenede Kongerige, gav ham ikke nogen 
speciallægekvalifikationer, som er anerkendt i henhold til artikel 25 i direktiv 2005/36/EF, og 
dermed kan han ikke blive anerkendt i henhold til direktivet.  

Kommissionen fandt ingen overtrædelser af EU-lovgivningen inden for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer fra de spanske myndigheders side. Klagen over Spanien er 
således blevet lukket, hvilket andrageren blev underrettet om den 7. april 2009.  

Med hensyn til klagen over Det Forenede Kongerige var myndighederne i henhold til 
ovennævnte direktiv ikke forpligtede til at anerkende andragerens speciallægekvalifikationer
fra Spanien. Grunden hertil er, at andrageren ikke har titlen "Título de Especialista", som er 
nævnt på listen over Spanien i bilag V, punkt 5.1.2 og 5.1.3 i direktiv 2005/36. Endvidere 
opfylder den uddannelse, som andrageren havde fulgt i Spanien, ikke direktivets mindstekrav 
til uddannelse, eftersom den kun varede tre år i stedet for de fem års uddannelse, som er 
krævet af ortopædkirurger i direktiv 2005/36/EF. De britiske myndigheder synes således ikke 
at have overtrådt direktivet med hensyn til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Eftersom andrageren havde spanske speciallægekvalifikationer, der ikke gav adgang til 
erhvervet i Spanien, overtrådte de britiske myndigheder heller ikke traktatens artikel 43.

Konklusion

På baggrund af Kommissionens oplysninger synes de spanske og britiske myndigheder ikke at 
have overtrådt direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i 
andragerens tilfælde."


