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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1301/2010 af "Colectivo de técnicos superiores sanitarios en la 
especialidad de documentación sanitaria" (sammenslutningen af overordnet 
medicinsk-teknisk personale med speciale i sundhedsdokumentation), om 
regionen Galiciens ansættelse af nævnte faggruppe

1. Sammendrag

Andragerne protesterer imod, at den galiciske lokalregering har oprettet en faglig kategori 
kaldet "specialtekniker i sundhedsdokumentation" inden for det galiciske sundhedsvæsen, idet 
de hævder, at det nævnte arbejdsområde indgår som en del af det generelle servicepersonales 
opgaver, og at titlen ikke er harmoniseret på hverken nationalt eller europæisk plan, hvilket 
vanskeliggør den frie bevægelighed for fagligt personale inden for de selvstyrende regioner 
og i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

Regulering af et givet erhverv henhører under medlemsstaternes kompetence.
Medlemsstaterne kan frit vælge at opstille særlige uddannelseskrav og kriterier vedrørende 
udøvelse af et givet erhverv (jf. f.eks. EU-Domstolens dom i sag C-108/96, Mac Quen) Det 
varierer fra medlemsstat til medlemsstat, om et givet erhverv er reguleret eller ej. Der findes 
ingen harmonisering på EU-plan på nuværende tidspunkt, og Kommissionen har ikke 
mulighed for at sætte sig ud over medlemsstaternes kompetence på dette område.

Selv om EU ikke har en harmoniseret tilgang til spørgsmålet om regulering af erhvervet som 



PE464.873v01-00 2/2 CM\866814DA.doc

DA

"specialtekniker i sundhedsdokumentation", kan en erhvervsudøver udøve dette erhverv i en 
anden medlemsstat, så længe den pågældende overholder anerkendelseskriterierne i den 
generelle ordning, jf. direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer1. 

Med hensyn til regulering af erhvervet som "specialtekniker i sundhedsdokumentation" i de 
forskellige regioner i en enkelt medlemsstat henhører dette spørgsmål også under national 
kompetence, og det er de nationale myndigheder, der skal træffe afgørelse desangående. 

                                               
1 EFT L 357 af 30.9.2005, s. 22-142.


