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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0230/2006 af Michael Reichart, østrigsk statsborger, om 
anerkendelse af lægeuddannelse dokumenteret med kvalifikationsbeviser 
erhvervet i to eller flere EU- eller EØS-lande.

1. Sammendrag

Med direktiv 93/16/EØF indførtes obligatorisk gensidig anerkendelse af lægeuddannelser i 
forbindelse med uddannelse til alment praktiserende læge eller speciallæge i et givet land. 
Andrageren, som har læst medicin i Østrig, inden han officielt blev registreret som læge i 
Sverige, ønsker imidlertid nu at påbegynde en speciallægeuddannelse i Sverige eller Norge. 
Eftersom hans lægeuddannelse ikke er anerkendt i Østrig, vil han ikke have mulighed for at 
praktisere der. Han hævder, at de østrigske myndigheder behandler ham mindre fordelagtigt 
end udenlandske statsborgere, som er uddannet og registreret i et andet land og har tilladelse 
til at praktisere i Østrig. Han hævder, at dette er en krænkelse af princippet om fri 
bevægelighed og ligebehandling i EU. Og han ser tilfælde af gensidig anerkendelse af læger 
med uddannelser fra to eller flere EU-/EØS-lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juli 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens foreløbige svar, modtaget den 25. januar 2007.

I. Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med situationen i Østrig, hvor eksamensbeviset for den medicinske 
grunduddannelse først tildeles ved afslutningen af en speciallægeuddannelse (eller en 
uddannelse til alment praktiserende læge).
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Direktiv 93/16/EØF forpligter ikke i sig selv medlemsstater til at tildele eksamensbeviset for 
den medicinske grunduddannelse straks efter afslutning af den seksårige uddannelse. Hvis en 
medlemsstat imidlertid beslutter først at tildele dette eksamensbevis nogen tid efter 
afslutningen af de seks års studier, kan medlemsstaten kun gøre det i et omfang, der ikke er til 
hinder for den frie bevægelighed for østrigske læger inden for EU. 

Det betyder, at de østrigske myndigheder skal tildele eksamensbeviset for den medicinske 
grunduddannelse til en østrigsk lægeuddannet, som indgiver en begrundet anmodning herom, 
f.eks. et ønske om at praktisere i en anden medlemsstat. Det gør ingen forskel, om det 
vedrører en speciallægeuddannelse eller en uddannelse til alment praktiserende læge, eller om 
det sågar vedrører udøvelse af lægelige aktiviteter, som ikke udføres af hverken speciallæger 
med en europæisk speciallægeuddannelse eller en alment praktiserende læge. 

I bilag A til direktiv 93/16/EØF – hvor titlen på hver enkelt medlemsstats lægevidenskabelige 
embedseksamen er angivet – er der for Østrig oplyst to titler (nemlig lægevidenskabelig 
embedseksamen OG embedseksamen som speciallæge eller alment praktiserende læge). De 
østrigske myndigheder tildeler således aldrig den lægevidenskabelige embedseksamen til en 
person, som kun har gennemført den medicinske grunduddannelse i Østrig.

Det har i høj grad alvorlige konsekvenser for østrigske lægeuddannede og det af flere årsager.

Færdiguddannede kan have et ønske om at uddanne sig til speciallæge i en anden 
medlemsstat. I langt de fleste medlemsstater skal de i den forbindelse registreres som læge for 
at få tilladelse til at praktisere. De kompetente myndigheder i medlemsstater, hvor registrering 
som læge er påkrævet, kan afvise registrering på baggrund af, at den pågældende person ikke 
kan tilvejebringe det lægevidenskabelige eksamensbevis, der er nævnt i bilag A til direktiv 
93/16/EØF, eller myndighederne kan foretage en registrering, der er begrænset tidsmæssigt og 
geografisk. 

Lægeuddannede kan også have et ønske om i anden medlemsstat at udøve særlige lægelige 
aktiviteter, der ikke udføres af en speciallæge eller en alment praktiserende læge, men som 
stadig kræver, at de registreres som læge for at kunne udøve disse lægelige aktiviteter.

Lægeuddannede, der har opnået deres uddannelse som speciallæge eller alment praktiserende 
læge i en anden medlemsstat, og som herefter flytter til en tredje medlemsstat, kan ikke 
automatisk få anerkendt deres medicinske grunduddannelse i denne medlemsstat.

II. Konklusion

Den østrigske fremgangsmåde for udstedelse af eksamensbeviser for bestået medicinsk 
grunduddannelse synes at være til hinder for den frie bevægelighed for østrigske 
lægeuddannede og er naturligvis således i strid med ånden i direktiv 93/16/EØF, hvis primære 
formål er at fremme den frie bevægelighed for læger inden for EU. 

Kommissionen kontaktede de østrigske myndigheder den 3. oktober 2006 og anmodede dem 
om at løse problemet ved at tilpasse de nuværende bestemmelser.

Kommissionen anmodede ligeledes om, at de østrigske myndigheder, indtil problemet er løst, 
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anerkender østrigeres uddannelse til speciallæge eller alment praktiserende læge i en anden 
medlemsstat, eftersom enhver anden fremgangsmåde vil være i strid med ånden i direktiv 
93/16/EØF. 

Kommissionen vil holde udvalget underrettet om yderligere fremskridt i sagen.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 29. november 2007.

I. Kommissionens bemærkninger til andragerens anmodning om opdatering

De østrigske myndigheder har kontaktet Kommissionen vedrørende ændring af de østrigske 
betegnelser på den lægevidenskabelige embedseksamen i bilag V, punkt 5.1.1., til direktiv 
2005/36/EF. 

Med skrivelse af 26. juli 2007 anmodede de østrigske myndigheder Kommissionen om råd 
angående to mulige nye betegnelser for den østrigske lægevidenskabelige embedseksamen.

Det første forslag går ud på kun at nævne den lægevidenskabelige embedseksamen og således 
udelade betegnelserne speciallæge og alment praktiserende læge i bilag V, punkt 5.1.1., til 
direktiv 2005/36/EF.

Det andet forslag går også ud på kun at anføre den lægevidenskabelige embedseksamen og 
således udelade betegnelserne speciallæge og alment praktiserende læge i bilag V, punkt 
5.1.1., til direktiv 2005/36/EF. Derudover foreslås det at indføre en supplerende 
tilpasningsperiode på et år med efterfølgende udstedelse af et certifikat, som således skal 
anføres i bilag V, punkt 5.1.1., til direktiv 2005/36/EF.

Kommissionen informerede med skrivelse af 3. august 2007 de østrigske myndigheder om, at 
begge forslag syntes at være i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF, og den anmodede 
de østrigske myndigheder om at holde Kommissionen orienteret om lovændringerne. 

II. Konklusion

De østrigske betegnelser i listen over medicinsk grunduddannelse i bilag V, punkt 5.1.1., til 
direktiv 2005/36/EF vil blive ændret, så snart Østrig har vedtaget den relevante lovgivning og 
givet Kommissionen meddelelse herom.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 15. maj 2009.

Med skrivelse af 26. juli 2007 havde de østrigske myndigheder informeret Kommissionen og 
anmodet denne om råd angående to mulige nye betegnelser for den østrigske 
lægevidenskabelige embedseksamen for at fremme fri bevægelighed for østrigske læger, der 
ønskede at uddanne sig til speciallæge eller til alment praktiserende læge i en anden 
medlemsstat. Kommissionen havde med skrivelse af 3. august 2007 informeret de østrigske 
myndigheder om, at begge forslag syntes at være i overensstemmelse med direktiv 
2005/36/EF1, og havde anmodet disse myndigheder om at holde Kommissionen orienteret om 

                                               
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
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lovændringerne.

Kommissionen har endnu ikke modtaget bekræftelse fra de østrigske myndigheder om 
ændring af de nationale betegnelser i kvalifikationsbeviserne for medicinsk grunduddannelse i 
bilag V, punkt 5.1.1., til direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

Ikke desto mindre har de østrigske myndigheder forsikret Kommissionen om, at de, indtil 
ændringen af den østrigske lovgivning er gennemført, vil anerkende læger, som har fuldført 
en uddannelse til speciallæge eller alment praktiserende læge i en anden medlemsstat efter at 
have afsluttet den seksårige medicinske grunduddannelse i Østrig, og at de i 
overensstemmelse med gældende fællesskabsret om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer vil give disse tilladelse til at praktisere inden for deres respektive 
lægevidenskabelige felt i Østrig.

Når Østrig har vedtaget den relevante lovgivning og orienteret Kommissionen herom, vil der 
blive foretaget ændringer i de østrigske betegnelser i bilag V, punkt 5.1.1., i direktiv 
2005/36/EF, som indeholder de nationale betegnelser for den medicinske grunduddannelse. 
Indtil da vil der ikke blive lagt hindringer i vejen for, at de berørte læger kan udøve deres 
lægegerning, og skulle det modsatte være tilfældet, kan de informere Kommissionen herom.

6. Kommissionens supplerende svar på andragende 0230/2006, 0239/2009, 0242/2009, 
0323/2009, 0755/2009 og 0970/2009 modtaget den 17. december 2009.

"For det første har Østrig allerede en godkendelsesordning ("approbation"). Direktiv 
2005/36/EF1 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer forpligter ikke 
medlemsstaterne til at give jus practicandi til personer, som har gennemført den medicinske 
grunduddannelse. Derfor henhører det under den enkelte medlemsstats kompetence at 
beslutte, hvorvidt den vil give jus practicandi til en person, som kun besidder et 
eksamensbevis for den medicinske grunduddannelse, eller til en læge, som besidder et 
eksamensbevis for både den medicinske grunduddannelse samt for en supplerende uddannelse 
som speciallæge eller alment praktiserende læge. Dette princip afspejles i direktivets 
betragtning 21: "Automatisk anerkendelse af beviser for medicinsk grunduddannelse bør ikke 
berøre medlemsstaternes kompetence til at lade dette bevis supplere med erhvervsmæssig 
virksomhed."

Endvidere henhører det under de enkelte medlemsstaters kompetence at definere og 
organisere de forskellige lægespecialer. Derfor findes et bestemt lægespeciale ikke 
nødvendigvis i alle medlemsstater. Som følge heraf foreligger der ingen forpligtelse til at 
anerkende speciallægebeviser, som er erhvervet i en anden medlemsstat, og som ikke kan 
erhverves tilsvarende i Østrig.

Såfremt et specifikt lægespeciale ikke eksisterer i en medlemsstat, kan den lægeuddannede i 
den pågældende medlemsstat gennemgå specialelægeuddannelsen i en anden medlemsstat.
Vedkommende vil være berettiget til at praktisere lægespecialet i sidstnævnte medlemsstat 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255 af 30.09.2005, s. 22.
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eller i en hvilken som helst anden medlemsstat, hvor der findes et tilsvarende lægespeciale.  

Konklusioner

Hvad angår det første spørgsmål, henhører det under de østrigske myndigheders kompetence 
at give en læge jus practicandi, allerede når han besidder et eksamensbevis for den medicinske 
grunduddannelse, eller først når han også besidder et eksamensbevis for en uddannelse som 
speciallæge eller alment praktiserende læge. 

Hvad angår det andet spørgsmål, overtræder de østrigske myndigheder ikke EU-lovgivningen 
ved ikke at anerkende speciallægebeviser, som er erhvervet i en anden medlemsstat, og som 
ikke kan erhverves tilsvarende i Østrig."  


