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Udvalget for Andragender
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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 
46 medunderskrivere, om manglende anerkendelse af bulgarske jordemødre i 
Spanien

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de spanske undervisningsmyndigheder på grund af deres manglende 
anerkendelse af bulgarske jordemødre gør sig skyldige i overtrædelse af bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, og hun henviser navnlig til direktivets artikel 10 (Anvendelsesområde), artikel 
11 (Kvalifikationsniveauer) og artikel 12 (Sidestilling af uddannelsesbeviser). Andrageren 
modsætter sig ikke eventuelle udligningsforanstaltninger, men hun insisterer i givet fald på, at 
disse finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14, stk. 1 (a) og stk. 5. 
Sluttelig påpeger andrageren, at der i indeværende sag heller ikke er blevet taget hensyn til de 
i artikel 51 nævnte tidsfrister. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind 
over for de spanske myndigheder med henblik på at sikre, at disse anerkender bulgarske 
jordemødres erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til direktivets bestemmelser og 
følgelig giver dem ret til at udøve deres erhverv i Spanien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

Juridisk vurdering

a) De spanske myndigheders manglende overholdelse af de proceduremæssige tidsfrister
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Et fælles træk ved ansøgningerne er, at de spanske myndigheder ikke har overholdt de 
proceduremæssige tidsfrister, der er foreskrevet i artikel 51, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1 (direktivet).
Kommissionen er opmærksom på, at denne manglende overholdelse kan have påført 
andragerne skade. Kommissionen har derfor ved e-mail af 4. december 2009 rådet dem til at 
undersøge mulighederne for at anlægge en erstatningssag ved de spanske domstole, da kun de 
nationale domstole har beføjelse til at pålægge de spanske myndigheder at udrede erstatning 
for lidt skade.

b) Anerkendelse af sygeplejerskers eksamensbeviser

Sygeplejersker, der har gennemført deres uddannelse i én medlemsstat, kan anerkendes i en 
anden medlemsstat på to måder:

i) Sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje anerkendes automatisk, 
hvis deres uddannelse opfylder kravene i direktivets artikel 31, og deres titel er anført i bilag 
V, punkt 5.2.2.  

Andragerne gør gældende, at den bulgarske lovgivning har sidestillet alle sygeplejerskers 
uddannelsesbeviser, og at disse nu skal betragtes som en bachelorgrad (mindst tre års 
uddannelse på en videregående uddannelsesinstitution). Ifølge andragernes ræsonnement 
finder direktivets artikel 12 om intern sidestilling af eksamensbeviser anvendelse; deres 
uddannelsesbeviser opfylder derfor de harmoniserede uddannelseskrav, der er fastsat i 
direktivets artikel 31, stk. 3, og er omfattet af automatisk anerkendelse. 
Kommissionen er ikke enig heri. Artikel 12, der er placeret i det kapital af direktivet, der 
omhandler anerkendelse i henhold til den generelle ordning, finder ikke anvendelse på 
erhverv, som er omfattet af automatisk anerkendelse på basis af harmoniserede 
uddannelseskrav.
Hertil kommer, at den bulgarske regering har fastsat den 1. januar 2007 som den 
skæringsdato, fra hvilken sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygeplejes 
bulgarske uddannelsesbeviser skal anses for at opfylde minimumsuddannelseskravene i 
direktivets artikel 31 (se direktivets bilag V, punkt 5.2.2.).

Selv om sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygeplejes uddannelse ikke 
opfylder ovennævnte krav, anerkendes uddannelsesbeviset automatisk i henhold til artikel 23, 
stk. 1, hvis det er ledsaget af et certifikat, der bekræfter, at indehaveren i løbet af de fem år, 
der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt har udøvet de pågældende 
former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år ("erhvervede rettigheder").

Det fremgår imidlertid af andragendet og af oplysningerne fra de spanske myndigheder, at 
ingen af andragerne kan være omfattet af automatisk anerkendelse:
- nogle af dem var ikke uddannet som sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, men som specialsygeplejersker, som ikke kan være omfattet af automatisk 
anerkendelse i henhold til direktivet

                                               
1 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).
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- de, der var uddannet som sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, 
erhvervede deres uddannelsesbeviser før 2007 og har ikke den nødvendige erhvervserfaring, 
som kræves i artikel 23, stk. 1, til at være omfattet af ordningen for erhvervede rettigheder 
under direktivet.

ii) Den generelle ordning for anerkendelse af eksamensbeviser finder anvendelse på:
- sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, som ikke opfylder 
minimumsuddannelseskravene i artikel 31 og ikke besidder den nødvendige erhvervserfaring, 
som kræves i henhold til direktivets artikel 23, stk. 1 [artikel 10, litra b)], og
- specialsygeplejersker, der ansøger om anerkendelse som sygeplejersker med ansvar for den 
almene sundheds- og sygepleje i værtsmedlemsstaten [artikel 10, litra f)] (ifølge spansk 
lovgivning skal alle sygeplejersker i Spanien besidde en uddannelse som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, hvorved specialsygeplejersker, der ansøger om 
at blive anerkendt i Spanien, er omfattet af denne bestemmelse).   

Den generelle ordning finder følgelig anvendelse i tilfælde, hvor andragerne har ansøgt om at 
blive anerkendt som sygeplejersker.

c) Anerkendelse af jordemoderuddannelsesbeviser

Jordemoderuddannelsesbeviser anerkendes automatisk, hvis uddannelsen opfylder 
minimumskravene i direktivets artikel 40, titlen er anført i bilag V, punkt 5.5.2., og 
betingelserne i direktivets artikel 41 er opfyldt. Ved Bulgariens tiltrædelse af EU fastsatte den 
bulgarske regering den 1. januar 2007 som skæringsdato; således vil kun de 
jordemoderuddannelser, som er påbegyndt efter den dato, blive betragtet som opfyldende 
direktivets minimumsuddannelseskrav (se bilag V, punkt 5.5.2.).
Som det er nævnt ovenfor med hensyn til anerkendelse af sygeplejersker med ansvar for den 
almene sundheds- og sygepleje, kan artikel 12 ikke anvendes på tilfælde af automatisk 
anerkendelse på basis af harmoniserede uddannelseskrav. Følgelig kan den interne sidestilling 
af forskellige jordemoderuddannelsesbeviser ikke tjene som basis for en automatisk 
anerkendelse af bulgarske jordemodereksamensbeviser, som er erhvervet før 2007.
  
Der findes også en bestemmelse i direktivet vedrørende erhvervede rettigheder for 
jordemødre. I henhold til direktivets artikel 23, stk. 1, anerkendes uddannelsesbeviset 
automatisk, selv om jordemoderuddannelsen ikke opfylder minimumsuddannelseskravene, 
hvis det er ledsaget af et certifikat, der bekræfter, at indehaveren i løbet af de fem år, der går 
forud for certifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt har udøvet de pågældende former for 
virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år. Hvis man henholder sig til andragendet og 
de oplysninger, der er modtaget fra de spanske myndigheder, ser det igen ud til, at ingen af 
andragerne besidder et sådant certifikat.

Det hedder i artikel 10, litra b), at den generelle ordning også finder anvendelse på 
jordemødre, der ikke opfylder minimumsuddannelseskravene og ikke besidder den 
nødvendige erhvervserfaring i henhold til direktivets artikel 23, stk. 1, eller 43. Følgelig vil 
ansøgninger om anerkendelse i Spanien, som er blevet indgivet af jordemødre blandt 
andragerne, også blive behandlet under den generelle ordning.

d) Anerkendelse under den generelle ordning
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Anerkendelse under den generelle ordning er baseret på en sammenligning af den uddannelse, 
ansøgeren har gennemført, og uddannelseskravene i værtsmedlemsstaten. I direktivets artikel 
14 fastlægges det, at hvis der er væsentlige forskelle med hensyn til de discipliner, der er 
omfattet, eller uddannelsens varighed, er den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten 
berettiget til at gøre anerkendelsen af uddannelsesbeviset betinget af en 
udligningsforanstaltning, som kan bestå i en egnethedsprøve eller en prøvetid. Direktivets 
artikel 12 hindrer ikke værtsmedlemsstaten i at indføre en udligningsforanstaltning, hvis 
betingelserne i artikel 14 er opfyldt.

Når den spanske kompetente myndighed sammenligner den bulgarske uddannelse, som 
andragerne har gennemført, med de spanske krav, skal den kun tage hensyn til de discipliner, 
som andragerne rent faktisk har studeret under uddannelsen. Den kan se bort fra det faktum, at 
uddannelsesbeviser erhvervet før 2007 er blevet sidestillet med dem, der opfylder 
minimumsuddannelseskravene.

Den spanske kompetente myndighed skal ifølge proportionalitetsprincippet tage hensyn til 
ansøgerens erhvervserfaringer og karriererelaterede studier, når den skal vurdere, om dette 
fuldt eller delvis dækker den væsentlige forskel mellem ansøgerens uddannelse og de spanske 
uddannelseskrav [direktivets artikel 14, stk. 5].  

Det kan kun vurderes fra sag til sag, om de spanske myndigheders sammenligning og 
afgørelse om at indføre en udligningsforanstaltning er berettiget. Kommissionen understreger 
i den forbindelse, at de kompetente myndigheders afgørelse i henhold til direktivets artikel 51, 
stk. 3, skal kunne påklages efter national ret. Da Kommissionen ikke har den fornødne faglige 
ekspertise til at indlede en diskussion med værtsmedlemsstaten om den sammenligning, der er 
foretaget, er Kommissionens mellemkomst i denne forbindelse begrænset til en vurdering af, 
om der er begået åbenbare fejl. I tilfælde af tvister om resultatet af sammenligningen er de 
nationale domstole bedst placeret til at afgøre sådanne.

Kommissionens mellemkomst til fordel for andragerne

Kommissionen indledte i kølvandet på de individuelle klager fra andragerne og en anden
bulgarsk borger en efterforskning over for Spanien via EU Pilot, idet den bad de kompetente 
myndigheder forklare, hvorfor de har anvendt den generelle ordning for anerkendelse af 
eksamensbeviser for sygeplejersker og jordemødre, som ikke var omfattet af automatisk 
anerkendelse. Som svar herpå meddelte de spanske myndigheder den 24. november 2009 
Kommissionen, at de havde fremsendt afgørelserne i alle verserende sager i forbindelse med 
andragernes ansøgninger pr. anbefalet brev i perioden 17.-20. november 2009.

Ansøgerne blev i afgørelserne opfordret til at underkaste sig en egnethedsprøve den 30. januar 
2010. Såfremt en ansøger ikke ønskede at deltage eller dumpede, kunne han eller hun 
gennemgå en prøvetid på højst fire måneder med start i marts 2010. Disse afgørelser er i tråd 
med direktivets bestemmelser.

Kommissionen vil afslutte overtrædelsesproceduren, såfremt de spanske myndigheder 
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gennemfører udligningsforanstaltningerne på tilfredsstillende vis. Kommissionen underrettede 
den 4. december 2009 andragerne via e-mail om sin juridiske vurdering af deres sager og om 
deres ret til at kræve erstatning ved de spanske domstole som følge af de spanske 
myndigheders manglende overholdelse af de proceduremæssige tidsfrister. Den har ikke 
modtaget yderligere svar fra andragerne.


