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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0753/2011 af Dries Emmen, nederlandsk statsborger, om 
anerkendelse af hans kvalifikationer og påstået overtrædelse af direktiv 
2005/36/EF

1. Sammendrag

Andragerens arbejde består i at stille psykologiske diagnoser, og hans erhvervskvalifikationer 
anerkendes af såvel belgiske som nederlandske universiteter (ISCED 5). Andrageren har 
klienter i både Belgien og Nederlandene og er registreret i de relevante registre for sin 
erhvervsgruppe i begge lande. Det viser sig imidlertid, at hans kompetence er større i Belgien 
end i Nederlandene. Ifølge andrageren er denne situation i strid med direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og med den frie bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser i EU. Andrageren anmoder om en afklaring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"I Den Europæiske Union er tilrettelæggelse af uddannelse og erhvervsregulering en national 
kompetence. På grundlag af artikel 40, artikel 47, stk. 1, første og tredje punktum i artikel 47, 
stk. 2, og artikel 55 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (nu artikel 46, 53, 
stk. 1, og 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, blev der fastlagt et 
direktiv om gensidig anerkendelse af kvalifikationer: direktivet om erhvervsmæssige 
kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF). 
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Vedrørende andragerens ansøgning om registrering i BIG-registret for sundhedspsykologer 
finder direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer ikke anvendelse i hans tilfælde. 
Andrageren fik sine kvalifikationer i Nederlandene og ønsker at arbejde i Nederlandene. 
Sagen rummer ingen grænseoverskridende elementer. Den nederlandske lovgivning er 
gældende. 

Andrageren anfører, at han på grundlag af artikel 7 i direktivet om erhvervsmæssige 
kvalifikationer bør kunne udøve sit erhverv på et tilsvarende niveau i alle medlemsstater. 
Disse regler finder imidlertid kun anvendelse, hvis andrageren midlertidigt ønsker at udøve sit 
erhverv i en anden medlemsstat. Tjenestens midlertidige natur vurderes fra sag til sag.

Selv om andrageren midlertidigt ønsker at udøve sit erhverv i en anden medlemsstat, betyder 
dette ikke, at han straks kan begynde at udøve sit erhverv i denne anden medlemsstat.

Tjenesteyderen skal være lovligt etableret i en medlemsstat med henblik på at udøve sit 
erhverv der. Når tjenesteyderen første gang udfører en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv, der har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, kan den kompetente 
myndighed i værtsmedlemsstaten kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende første gang udøver tjenesteydelsen (direktivets artikel 5 
og 7).

Det fremgår ikke klart af andragendet, om andrageren er etableret i en medlemsstat, og, hvis 
han er etableret i en medlemsstat, fremgår det ikke klart, hvilket erhverv han ønsker at udøve 
(i Nederlandene er visse kompetencer f.eks. begrænset til sundhedspsykologer, og dette er 
således ikke samme erhverv, som hvis andrageren er registreret som psykolog i Belgien).

Konklusion
I EU er erhvervet som psykolog eller sundhedspsykolog ikke harmoniseret. 

Medlemsstaterne kan frit regulere disse erhverv efter deres egen lovgivning. Hvis de 
imidlertid regulerer et erhverv, skal de give EU-borgere med andre kvalifikationer end de 
krævede nationale kvalifikationer lov til at udøve deres erhverv på medlemsstatens område, 
men ikke automatisk. Medlemsstaterne må kontrollere indvandrernes kvalifikationer både i 
tilfælde af etablering samt, for lovregulerede erhverv, der har konsekvenser for den offentlige 
sundhed og sikkerhed, i tilfælde af fri udveksling af tjenesteydelser. 

Andrageren blev underrettet af Europa-Kommissionen om ovennævnte i en skrivelse efter en 
klage. I andragendet anfører andrageren, at Kommissionens tjenestegrene anførte, at 
kvalifikationer følger enkeltpersoner og ikke skal være territoriale, og at disse kvalifikationer 
er gældende i alle EU's medlemsstater. Det fremgår imidlertid ikke klart, om andrageren har 
accepteret de oplysninger, han fik (som svarer til ovenstående), idet kvalifikationer som 
forklaret følger den person, som fik kvalifikationerne. Dette betyder ikke, at andre 
medlemsstater end den medlemsstat, som leverede kvalifikationerne, automatisk bør 
anerkende dem." 


