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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1144/2011 af Eugenio Oria, spansk statsborger, om anmodning om 
tilpasning af bilag V i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/26/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren har en fransk specialuddannelse i præventiv medicin og offentlig sundhed, som er 
anerkendt i Spanien. I Frankrig tog han tillige en doktorgrad i human ernæring, og han 
arbejder nu som assisterende læge i klinikken for diætetik og ernæring på hospitalet i den 
spanske by Navarra. Andrageren påpeger, at i EU's andre medlemsstater kan 
ernæringsmedicin udøves af læger, der har suppleret deres specialuddannelse (f.eks. pædiatri, 
geriatri, intern medicin, endokrinologi osv.) med kurser, organiseret af ESPEN (European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism), hvorimod det i Spanien udelukkende er
speciallæger i endokrinologi, der har adgang til at udøve denne funktion. Andrageren 
understreger, at dette skyldes formuleringen i bilag V i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/26/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, hvori den spanske 
benævnelse under afsnittet "Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme" er 
"Endocrinología y nutrición", hvorimod ernæring (nutrición) ikke anvendes i de øvrige landes 
benævnelse. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at sikre, at bilag V 
tilpasses således, at der i den spanske benævnelse også kun henvises til endokrinologi.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. februar 2012

"I henhold til direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige 
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kvalifikationer henhører tilrettelæggelsen af speciallægeuddannelser under medlemsstaternes 
kompetence.

Direktivet definerer imidlertid kun mindstevarigheden af de enkelte uddannelser. Det fremgår, 
at uddannelsen inden for endokrinologi varer tre år. I henhold til artikel 21, stk. 7, i direktiv 
2005/36/EF underretter medlemsstaterne Kommissionen om deres nationale 
speciallægeuddannelser. Disse uddannelser fremgår af bilag V, punkt 5.1.3, til direktiv 
2005/36/EF og anerkendes automatisk i medfør direktivets kvalifikationsordning, såfremt den 
specialiserede uddannelse findes i såvel den medlemsstat, hvorfra den pågældende kommer, 
som i værtsmedlemsstaten.

Når en medlemsstat beslutter at afskaffe eller ophæve et medicinsk speciale, skal den 
fastsætte en dato, hvorfra den ikke længere vil udstede det pågældende specialistdiplom. Indtil 
den dato skal medlemsstaten tildele de samme "erhvervede" rettigheder til specialister, der 
kommer fra andre medlemsstater, som dem, den tildeler sine egne specialister.

Den spanske speciallægeuddannelse "endocrinología y nutrición" opfylder mindstevarigheden 
i henhold til direktiv 2005/36/EF, og medmindre Spanien beslutter at afskaffe eller ophæve 
denne uddannelse fra og med en nærmere angivet dato og efterfølgende underrette 
Kommissionen derom, bør denne benævnelse bevares i bilag V, punkt 5.1.3, i direktiv 
2005/36/EF.

Det henhører ikke under Kommissionens kompetenceområde at ændre titlen på et medicinsk 
speciale uden at have modtaget underretning herom fra den pågældende medlemsstat. I 
henhold til artikel 21, stk. 7, i direktiv 2005/36/EF skal Kommissionen offentliggøre en 
meddelelse herom i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen har heller ikke 
beføjelse til at ændre indholdet af en speciallægeuddannelse.

Konklusion

Bilag V, punkt 5.1.3, i direktiv 2005/36/EF er korrekt for så vidt angår den spanske 
speciallægeuddannelse i endokrinologi, hvorfor bilaget kun kan ændres efter Spaniens 
udtrykkelige ønske."


