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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1426/2010 af Anna Iványi, ungarsk statsborger, for Beklen 
Foundation, om Ungarns påståede overtrædelse af direktiv 2005/36/EF i 
forbindelse med anerkendelsen af jordemødres professionelle kvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Ungarn specielt ikke overholder artikel 42 i direktiv 2005/36/EF, som 
definerer jordemødres kompetence. Dette vil i henhold til andrageren udgøre et problem for 
jordemødre fra andre medlemsstater, som måtte ønske at praktisere i Ungarn. De vil ikke få 
samme ansvar, som de ville have i deres oprindelsesland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

"Artikel 42, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF indeholder de elleve former for virksomhed, som 
jordemødre mindst er berettigede til at udøve. 

Som svar på Kommissionens forespørgsel angående denne artikels anvendelse meddelte de 
ungarske myndigheder den 20. juni 2011, at Ungarn havde gennemført denne bestemmelse i 
bilag II til undervisningsministerens dekret 15/2006, hvori de kompetencer er opført, som 
jordemødre bør være i besiddelse af efter endt uddannelse. Disse kompetencer dækker de 
former for virksomhed, der er opført i direktivets artikel 42. 

De ungarske myndigheder sendte endvidere Kommissionen teksten til regeringsdekret 
96/2003, der giver jordemødre mulighed for at anmode om en licens til at arbejde som 
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selvstændig. 

I samme svar henviste de ungarske myndigheder til artikel 2 i regeringsdekret 35/2011, ifølge 
hvilken jordemødre må medvirke ved fødsler uden for sygehuse, forudsat at de har en 
videregående uddannelse som jordemoder fra en højere læreanstalt i bachelorsystemet eller 
fra et fakultet ved en tilsvarende læreanstalt. I dette tilfælde kan myndighederne kræve mindst 
to års erfaring fra en fødeafdeling eller mindst to års erfaring og dokumentation for, at 
jordemoderen har medvirket ved mindst 50 fødsler efter uddannelsens afslutning. 

Denne bestemmelse synes også at være i overensstemmelse med EU-retten, fordi EU-retten 
kun fastslår, at jordemødre bør kunne få adgang til at medvirke ved fødsler generelt, og ikke 
forbyder medlemsstaterne at kræve særlige betingelser opfyldt i forbindelse med jordemødres 
medvirken ved fødsler uden for sygehuse, som kan udgøre en større risiko for den gravide 
kvinde og for det nyfødte barn. Direktivet hindrer ikke en medlemsstat i at stille særlige krav 
til en person, der udøver et erhverv på dens område, såfremt disse krav er begrundet i 
almenvellets interesser. 

Konklusion

På baggrund af det omfattende svar fra de ungarske myndigheder og på grundlag af de meget 
sparsomme oplysninger i andragendet har Kommissionen ikke fundet nogen overtrædelse af 
direktivets artikel 42 i den ungarske lovgivning, hvormed direktivet er gennemført. Den 
ungarske lovgivning tillader, at jordemødre med en uddannelse fra EU kan få adgang til de i 
direktivets artikel 42 nævnte former for virksomhed, samtidig med, at det er tilladt for dem at 
udøve deres erhverv på et selvstændigt grundlag, hvilket er i overensstemmelse med 
direktivet. "


