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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0830/2010 af Liudmila Bedricovshi, rumænsk statsborger, om 
manglende anerkendelse af hendes kvalifikationer inden for oftalmologi i Frankrig 
og overtrædelse af EF-direktiv 2005/36

1. Sammendrag

Andrageren, som er gift med en fransk statsborger og selv har rumænsk statsborgerskab, 
anmoder om uddybelse af EU-lovgivningen om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, idet hun er blevet nægtet retten til at praktisere oftalmologi i Frankrig.
Andrageren forklarer, at hun er uddannet i almen medicin i Republikken Moldova i 1993, og 
at hendes eksamensbevis er anerkendt i 2000 i Rumænien, hvor hun har gennemført en 
femårig turnus i oftalmologi. Andrageren er flyttet til Frankrig og har indgivet en anmodning 
om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer i 2008. Ifølge andrageren har det 
pågældende franske udvalg først svaret den 10. juni 2010 og nægtet ligestilling med den 
begrundelse, at andrageren ikke har den nødvendige akademiske baggrund og 
erhvervsmæssige erfaring til at praktisere som oftalmolog i Frankrig. Andrageren finder, at 
denne afgørelse er i strid med EF-direktiv 2005/36, og beder Europa-Parlamentet om hjælp og 
vejledning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Kommissionen er bekendt med andragerens sag, da andragerens ægtemand allerede 
kontaktede Kommissionen om samme emne sidste juni.
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Ud fra de dokumenter, som andragerens ægtemand har gjort tilgængelige for Kommissionen, 
har de franske myndigheder ikke nægtet anmodning om anerkendelse, men gjort den 
afhængig af, at andrageren skal bestå en egnethedstest eller gennemgå en tilpasningsperiode 
på to år.

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1 indeholder to 
anerkendelsessystemer, hvad angår medicinske kvalifikationer: en automatisk anerkendelse 
og et (ikkeautomatisk) generelt anerkendelsessystem. Da andrageren har opnået sine 
medicinske kvalifikationer i Moldova, kan hun ikke drage fordel af automatisk anerkendelse 
af dette diplom i Frankrig. Da hun tilsyneladende ikke opfylder kravene for at drage fordel af 
automatisk anerkendelse på baggrund af de opnåede rettigheder, gælder det generelle 
anerkendelsessystem for både hendes grundlæggende medicinske kvalifikationer og hendes 
kvalifikationer inden for oftalmologi. På grund af de væsentlige forskelle blev hun tilbedt 
muligheden for enten at bestå en egnethedstest eller gennemgå en tilpasningsperiode. 
Andrageren klagede også over, at de franske myndigheder ikke havde overholdt tidsrammen 
som fastsat i artikel 51, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF.

Da andragerens ægtemand ikke var tilfreds med de foreslåede vilkår, oplyste Kommissionen 
ham om muligheden for at indbringe en appel mod de foreslåede 
kompensationsforanstaltninger for den kompetente nationale domstol i Frankrig samt mod det 
mislykkede forsøg på at træffe en afgørelse inden for tidsfristen. Årsagen til, at de franske 
myndigheder ikke overholdt tidsfristen som fastsat i direktivet, er ikke overtrædelse af EU-
lovgivningen i de franske bestemmelser, men anvendelsen af disse. I henhold til Domstolens 
retspraksis (sag C-287/03) skulle Kommissionen for at træffe retlige foranstaltninger mod 
Frankrig for administrativ pligtforsømmelse dog kunne bevise, at en sådan administrativ 
procedure skal frembyde en vis grad af "fasthed og almenhed". Kommissionen ligger ikke 
inde med sådanne oplysninger.

Afslutning

På baggrund af ovenstående er Kommissionen af den opfattelse, at Frankrig ikke har overtrådt 
EU-lovgivningen."

                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.


