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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1301/2010, ingediend door het "Collectief van hogere 
gezondheidstechnici gespecialiseerd in medische dossiers", over de 
indienstneming van deze beroepscategorie door de autonome gemeenschap 
Galicië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners uiten hun protest tegen de beroepscategorie "technisch specialist in medische 
dossiers" bij de gezondheidsdienst van Galicië (Servicio Gallego de Salud), die door de 
regering van de autonome gemeenschap Galicië is ingesteld. Zij betogen dat die titel behoort 
tot het algemene dienstenpersoneel en dat hij noch op nationaal, noch op Europees niveau is 
erkend, hetgeen het vrije verkeer van beroepsbeoefenaars tussen de autonome 
gemeenschappen en binnen de EU bemoeilijkt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

De reglementering van een bepaalde beroepscategorie valt onder de bevoegdheden van de 
lidstaten. Deze mogen dus zelf beslissen de uitoefening van een beroep aan een specifieke 
opleiding en criteria te onderwerpen (zie bijv. zaak-Mac Quen C-108/96 van het EHvJ). 
Hierdoor kan een bepaalde beroepscategorie in de verschillende lidstaten wel of niet 
gereglementeerd zijn. Er is op dit moment dus geen harmonisatie op Europees niveau en de 
Commissie is niet bij machte de bevoegdheden van de lidstaten ter zake op te heffen.
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Ondanks het feit dat er in de EU geen geharmoniseerde benadering is wat betreft de 
reglementering van de beroepscategorie "technisch specialist in medische dossiers", kunnen
deze beroepsbeoefenaars hun beroep toch uitoefenen in een andere lidstaat, mits ze voldoen 
aan de erkenningscriteria van het algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen 
zoals voorzien in Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1.

Wat de reglementering van de beroepscategorie "technisch specialist in medische dossiers" in 
verschillende regio's van dezelfde lidstaat betreft, moet opgemerkt worden dat ook dit onder 
de nationale bevoegdheid valt en dat de nationale autoriteiten dus hierover een beslissing 
moeten nemen. 

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22-142.


