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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0753/2012, ingiven av Dries Emmen, nederländsk medborgare, om 
erkännande av hans kvalifikationer och påstådd kränkning av direktiv 2005/36/EG

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren arbetar som psykodiagnostisk forskare och hans yrkeskvalifikationer erkänns av 
både belgiska och nederländska universitet (ISCED 5). Framställaren har klienter både i 
Belgien och Nederländerna och finns med i relevanta register för sin yrkesgrupp i båda 
länderna. Dock anses hans behörighetsnivå vara högre i Belgien än i Nederländerna. Enligt 
framställaren stämmer denna situation dåligt överens med direktiv 2005/36/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer, liksom med den fria rörligheten för varor och tjänster. 
Framställaren begär klargörande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 november 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

Inom EU är utbildningsorganisation och yrkesreglering nationella behörighetsområden. Med 
stöd av artikel 40, artikel 47.1, artikel 47.2 första och tredje meningen och artikel 55 i 
EG-fördraget (nuvarande artiklarna 46, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) utfärdades dock ett direktiv för ömsesidigt erkännande av kvalifikationer: 
Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (direktiv 2005/36/EG). 

Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer är inte tillämpligt på situationen som gäller 
framställarens ansökan om registrering i BIG-registret för att utöva yrket psykolog i hälso-
och sjukvården. Framställaren erhöll sin kvalifikation i Nederländerna och vill arbeta i 
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Nederländerna. Det finns inte någon gränsöverskridande beståndsdel i detta fall. Nederländsk 
lag är tillämplig. 

Framställaren framlägger att han, med stöd av artikel 7 i direktivet om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, borde ha möjlighet att utöva sitt yrke på likvärdig nivå i alla 
medlemsstater. Dock gäller dessa regler endast när framställaren vill utöva sitt yrke tillfälligt i 
en annan medlemsstat. Frågan om huruvida tillfällig tjänst föreligger bedöms från fall till fall.

Även om framställaren endast vill utöva sitt yrke på tillfällig basis i en annan medlemsstat 
betyder det inte att han omedelbart kan börja utöva sitt yrke i den andra medlemsstaten.

Tjänsteleverantören måste vara lagligen etablerad i en medlemsstat i syfte att utöva samma 
yrke där. Vid första tillhandahållandet av tjänster, när det gäller de reglerade yrken som har 
konsekvenser för folkhälsa eller säkerhet, kan den behöriga myndigheten i den mottagande 
medlemsstaten kontrollera tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången (artiklarna 5 och 7 i direktivet).

Framställningen klargör inte om framställaren är etablerad i en medlemsstat och, om han är 
det, är det inte klart vilket yrke han avser att utöva (i Nederländerna, t.ex., är vissa 
behörigheter begränsade till psykologer i hälso- och sjukvården och det skulle alltså inte vara 
samma yrke om framställaren är registrerad i Belgien som psykolog).

Slutsats

Yrket psykolog eller psykolog i hälso- och sjukvården är inte harmoniserat i EU. 

Medlemsstaterna är fria att reglera dessa yrken i enlighet med sina egna bestämmelser. Om 
medlemsstaterna reglerar ett yrke måste de dock tillåta EU-medborgare med andra 
kvalifikationer än de som krävs nationellt att utöva yrket på dess territorium, men inte per 
automatik. Medlemsstaterna får kontrollera den inflyttade personens kvalifikationer, såväl i 
etableringsfall som i fall med reglerade yrken som har konsekvenser för människors hälsa och 
säkerhet, för fritt tillhandahållande av tjänster. 

Framställaren blev informerad om ovanstående i brev från kommissionen till följd av en 
klagan. I framställningen framför han att kommissionen antydde att kvalifikationer är länkade 
till individer och inte avsedda att vara territoriella och att kvalifikationerna gäller i alla 
EU-medlemsstater. Dock är det inte uppenbart om framställaren har godtagit informationen 
som han har fått (som är samma som den som har lämnats ovan) eftersom kvalifikationer 
faktiskt är länkade till den person som erhöll kvalifikationen, så som har klargjorts. Detta 
betyder inte att andra medlemsstater än de som har utfärdat kvalifikationen automatiskt ska 
erkänna dem. 


