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MEDEDELING AAN DE LEDEN 

Betreft: Verzoekschrift 347/2009, ingediend door Raúl Barrios Martinez (Britse 
nationaliteit), over de gebrekkige handhaving door de Spaanse overheden van de 
bepalingen in Richtlijn 93/16/EEG van de Raad ter vergemakkelijking van het 
vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma’s, 
certificaten en andere titels, en van de bepalingen in Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
alsmede de bepalingen in het EG-Verdrag aangaande het recht van vestiging

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft aan de universiteit van Cartagena (Colombia) een diploma behaald dat 
bevoegdheid geeft tot het uitoefenen van de geneeskunde en dat volgens de culturele 
overeenkomst tussen Spanje en Colombia wordt erkend in Spanje. Later heeft indiener een 
opleiding tot specialist gevolgd in Spanje, maar zonder de officiële Spaanse titel “Título de 
Especialista” te ontvangen. Indiener verhuisde vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk, waar 
hij een specialistische vervolgopleiding heeft afgerond die leidde tot registratie in het Britse 
register van medisch specialisten. In 2007 verhuisde indiener terug naar Spanje en met het oog 
op de uitoefening van zijn beroep als specialist in de chirurgie diende hij een verzoek in om 
erkenning van zijn Britse specialistendiploma in overeenstemming met de bepalingen in de 
bovengenoemde richtlijnen. De verantwoordelijke Spaanse overheden wezen zijn aanvraag af en 
deelden hem mede dat Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties niet is omgezet in Spaanse nationale wetgeving. Indieners 
loopbaan wordt door deze situatie ernstig belemmerd en daarom verzoekt hij het Europees 
Parlement onmiddellijk op te treden tegen de Spaanse overheden om ervoor te zorgen dat deze 
de op dit gebied geldende communautaire wetgeving naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202,
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lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Volgens de verstrekte informatie is indiener in het bezit van een medische basiskwalificatie die 
hij in 1989 in Colombia heeft verworven. In 1993 werd hij toegelaten tot een 
specialistenopleiding in Spanje, maar de Spaanse autoriteiten verklaarden zijn in Colombia 
verkregen diploma van een medische basisopleiding niet te erkennen.

Na zijn opleiding in Spanje verkreeg hij een Spaans certificaat waarin werd verklaard dat hij het 
volledige studieprogramma van de specialistenopleiding in “Traumatología y Cirurgía 
Ortopédica” had gevolgd.

In 1995 en 1996 genoot indiener een vervolgopleiding in trauma- en orthopedische chirurgie in 
het Verenigd Koninkrijk, maar dit leidde niet tot een nieuw diploma.

Vervolgens ging indiener naar de Verenigde Staten voor een vervolgopleiding in een verdere
specialisatie op het gebied van spinale chirurgie en reconstructieve chirurgie van heup en knie.

Op basis van zijn genoten opleiding deed indiener de volgende verschillende verzoeken tot 
erkenning in Spanje en het Verenigd Koninkrijk:

- In 1998 verzocht indiener in Spanje om erkenning van zijn opleiding. Zijn aanvraag werd 
geweigerd, omdat hij indertijd de Colombiaanse nationaliteit bezat.

- In 1999 verhuisde indiener naar het Verenigd Koninkrijk waar hij bij de General Medical 
Council als “medical practitioner” werd ingeschreven en waar hij zowel in erkende 
opleidingsfuncties als in niet-opleidingsfuncties werkzaam was geweest. Hij ontving een 
verklaring van gelijkwaardigheid, maar niet de vereiste specialistische kwalificatie, te weten het 
“Certificate of completion of specialist training” omdat hij niet het daartoe vereiste examen had 
afgelegd.

- In 2000 diende hij ook een aanvraag in voor registratie als medisch specialist in het Verenigd
Koninkrijk. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk wezen zijn aanvraag echter af, 
aangezien hij kennelijk niet voldeed aan de opleidingseisen voor artsen krachtens Richtlijn 
93/16/EEG (die is ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2005/36/EG).

- In 2000 diende hij eveneens een aanvraag in voor een Spaans specialistendiploma met als titel 
“Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología”. 

- In 2007 diende hij in Spanje een aanvraag in tot erkenning van zijn opleiding in het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Spaanse autoriteiten weigerden hem als specialist te 
erkennen.

Indiener is van oordeel dat zowel de autoriteiten van Spanje als van het Verenigd Koninkrijk het 
EU-recht hebben geschonden.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
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De Commissie is op de hoogte van de problemen van indiener, nu hij zowel tegen Spanje als het 
Verenigd Koninkrijk een klacht heeft ingediend.

Met betrekking tot de klacht tegen Spanje dient het volgende in aanmerking te worden genomen.

In 1998 en 2000 had indiener een aanvraag ingediend voor erkenning in Spanje van zijn 
opleiding ter verwerving van het Spaanse specialistendiploma “Título de Especialista Cirurgía 
ortopédica y traumatología”. Richtlijn 2005/36/EG schept echter geen verplichting voor de 
lidstaten tot erkenning van delen van een opleiding die in een andere lidstaat of in een derde land 
zijn gevolgd (artikel 3, lid 1, onder c) van Richtlijn 2005/36/EG en de daarop volgende 
jurisprudentie (C-110/01) in de zaak Tennah-Durez).

Vervolgens verzocht indiener in 2007 aan Spanje opnieuw om erkenning van zijn opleiding in
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hiertoe overlegde hij een bewijs van registratie
als arts en zijn registratie als specialist in het Verenigd Koninkrijk. Hij wees erop dat dit een 
nieuw document was ter aanvulling op wat hij in 1998 en 2000 had voorgelegd. De bevoegde 
autoriteiten stelden als eis dat hij een afschrift overlegde van een kwalificatie als medisch 
specialist van het Verenigd Koninkrijk, het “Certificate of completion of specialist training” dat 
wordt genoemd in Bijlage V, punt 5.1.3 van de Richtlijn, en waarvan hij niet in het bezit was. Op 
grond daarvan weigerden de Spaanse autoriteiten hem als medisch specialist te erkennen. De 
door indiener in het Verenigd Koninkrijk gevolgde opleiding leidde niet tot enige erkende 
kwalificatie als medisch specialist krachtens artikel 25 van Richtlijn 2005/36/EG en daarom kan 
hij geen aanspraak maken op enige erkenning krachtens de richtlijn.

De Commissie heeft geen inbreuk op het EU-recht geconstateerd met betrekking tot erkenning 
van beroepskwalificaties door de Spaanse autoriteiten. Daarom is de klacht tegen Spanje terzijde 
gelegd en is indiener hiervan op 7 april 2009 op de hoogte gesteld.

Aangaande de klacht tegen het Verenigd Koninkrijk waren krachtens bovengenoemde Richtlijn 
de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk niet verplicht tot erkenning van de kwalificatie als 
medisch specialist die indiener in Spanje had verworven. De grond daarvoor is dat indiener geen 
houder is van de titel “Título de Especialista” die voor Spanje wordt genoemd in Bijlage V, punt 
5.1.2 en 5.1.3 van Richtlijn 2005/36. Ook voldeed de opleiding die indiener in Spanje had 
gevolgd niet aan de door de Richtlijn gestelde minimumopleidingseisen, aangezien die opleiding 
slechts drie jaar duurde in plaats van de voor orthopedie vereiste vijf jaar opleiding krachtens
Richtlijn 2005/36/EG. Derhalve hebben de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk deze 
Richtlijn met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties niet geschonden.

Aangezien indiener in het bezit was een Spaanse kwalificatie als medisch specialist die geen 
toegang gaf tot het beroep in Spanje, was er evenmin sprake van schending door de autoriteiten 
van het Verenigd Koninkrijk van artikel 43 van het Verdrag.

Conclusie

Op basis van de aan de Commissie beschikbare informatie is geen sprake van schending door de 
autoriteiten van Spanje en het Verenigd Koninkrijk van Richtlijn 2005/36 voor wat betreft de 
beroepskwalificaties in de zaak van indiener.


