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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1463/2009 af Yuliyan Dotsev, bulgarsk statsborger, om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og hans bulgarske uddannelse i 
kinesioterapi

1. Sammendrag

Andrageren, der har gennemgået en bulgarsk uddannelse i kinesioterapi, ønsker at udøve sit 
erhverv i Frankrig. Med henblik herpå har han skullet forelægge en række dokumenter, 
herunder en bekræftelse på, at hans diplom opfylder bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, samt en 
bekræftelse på, at han har ret til at udøve sit erhverv i Bulgarien. Det bulgarske 
undervisningsministerium er imidlertid ude af stand til at oplyse andrageren om, hvor han kan 
indhente disse bekræftelser, og hans henvendelse til SOLVIT har heller ikke ført til en løsning 
på problemet. Andrageren, der føler, at han er offer for krænkelse af sin ret til fri 
bevægelighed og retten til at arbejde i en anden medlemsstat, anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren har også sendt en klage til Kommissionen om samme emne. 

Kommissionen mente, at det var i strid med artikel 50 i direktiv 2005/36/EF, at det franske 
sundhedsministerium kræver, at ansøgere indsender flere dokumenter, herunder et certifikat, 
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der erklærer, at den pågældende kvalifikation overholder kravene i direktivet, og et andet, der 
erklærer, at ansøgeren har ret til at udøve sit erhverv i sit hjemland. I artikel 50 i direktivet 
fastlægges det, at de kompetente myndigheder kun kan anmode ansøgere om at indsende de 
dokumenter, der er anført i bilag VII i direktivet. Hvis de får brug for yderligere oplysninger, 
skal de kontakte de kompetente myndigheder i ansøgerens hjemland. De to ovenfor nævnte 
certifikater er ikke nævnt i direktivets bilag VII. Som følge heraf havde de franske 
myndigheder ikke ret til at anmode om disse dokumenter. 

Kommissionen kontaktede de franske myndigheder den 11. november 2009, henledte deres 
opmærksomhed på denne tilsidesættelse af EU-lovgivningen og anmodede dem om at ændre 
ansøgningsformularen og ikke længere pålægge borgerne at fremlægge de pågældende to 
certifikater.

De franske myndigheder svarede Kommissionen den 22. december 2009 og anerkendte 
tilsidesættelsen. De angav, at ansøgningsformularens indhold i øjeblikket følger de krav, som 
en fransk sundhedsminister har formuleret pr. anordning. Den franske sundhedsminister 
fastlagde en ny anordning den 25. februar 2010, som ifølge Kommissionen afslutter 
tilsidesættelsen af EU-lovgivningen.

Andrageren sendte en e-mail til Kommissionen den 6. marts 2010 med erklæring om, at det 
franske sundhedsministerium pr. telefon har oplyst ham om, at det ikke kan henstilles ham at 
indsende de to pågældende certifikater, og at et udvalg gennemgik og accepterede hans 
ansøgning den 25. februar 2010. Det franske sundhedsministerium oplyste ham desuden om, 
at hans tilladelse til at praktisere i Frankrig forventedes at ankomme med posten i marts 2010. 

Andrageren sendte en e-mail til Kommissionen den 21. marts 2010, der bekræftede, at hans
kvalifikation nu var blevet godkendt af de franske myndigheder."


