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Betreft: Verzoekschrift 0715/2012, ingediend door Lázló Göbölös (Hongaarse 
nationaliteit), over de opname van hartchirurgie als specialisatie in punt 5.1.3.van 
bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet zijn problemen uiteen met betrekking tot de erkenning van zijn medische 
kwalificaties als hartchirurg in het Verenigd Koninkrijk. Naar het schijnt is er een discrepantie 
in de nomenclatuur, die opgelost had kunnen worden door de specialisatie op te nemen in de 
bijlage van de richtlijn. Hij vraagt of het Parlement wil ingrijpen om een verandering te 
bewerkstelligen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Indiener is van mening dat in bijlage V, punt 5.1.3. van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties1 ook medische specialisaties in hartchirurgie moeten 
worden opgenomen. Indiener wijst erop dat hartchirurgie op dit moment niet in bijlage V van 
de richtlijn wordt vermeld als aparte categorie van medische specialisaties. Sommige lidstaten 
hebben hun kwalificaties voor hartchirurgie bij de categorie "cardio-thoracale chirurgie" 
ondergebracht. In het geval van de indiener biedt dit echter geen uitweg, aangezien hij 

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, PB L 255 van 30 september 2005, blz. 22.
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moeilijkheden heeft ondervonden bij de erkenning van zijn specialisatie in een andere lidstaat.

Volgens het systeem van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, vastgelegd in
Richtlijn 2005/36/EG, vallen de medische specialisaties onder een speciaal stelsel, waardoor 
er een significant verschil tussen de lidstaten bestaat wat betreft het aantal gereguleerde 
medische specialisaties. Dienovereenkomstig bestrijkt deze richtlijn de harmonisatie van de 
minimumopleidingseisen van momenteel 54 medische specialisaties. Hartchirurgie behoort 
echter niet tot deze medische specialisaties.

Volgens artikel 26 van Richtlijn 2005/36/EG kan de Commissie in bijlage V, punt5.1.3. van 
de richtlijn nieuwe medische specialismen toevoegen, indien ten minste twee vijfde van de 
lidstaten dit specialisme gemeenschappelijk hebben. De Commissie moet de comitéprocedure 
volgen waarnaar wordt verwezen in artikel 58, lid 3, van de richtlijn om een dergelijke
maatregel vast te stellen.

In oktober 2012 heeft Hongarije verzocht hartchirurgie als een nieuwe categorie op te nemen 
in bijlage V, punt 5.1.3. van Richtlijn 2005/36/EG. De Commissie onderzoekt dit verzoek 
momenteel, maar er kan ten vroegste een antwoord worden verwacht in de tweede helft van 
2013.

De Commissie heeft haar voorstel over de modernisering van Richtlijn 2005/36/EG afgelopen 
december ingediend. Het voorstel wordt momenteel besproken in de Europese Raad en het 
Europees Parlement.

De voorgestelde wijziging moet de procedure voor de opname van nieuwe medische 
specialisaties in bijlage V van de richtlijn vereenvoudigen door de drempel van het percentage 
vereiste lidstaten te verlagen tot een derde. Er is echter nog geen overeenstemming over het 
voorstel of een dergelijke wijziging bereikt.

Intussen kunnen de houders van een specialisatie in hartchirurgie een beroep doen op de 
erkenning van hun beroepskwalificaties volgens het zogenaamde "algemeen stelsel" 
(Hoofdstuk I van Richtlijn 2005/36/EG).

Conclusie

Bijlage V, punt 5.1.3. van Richtlijn 2005/36/EG is niet incorrect wat de verschillende titels 
van medische specialisatieopleidingen betreft. Indien ten minste twee vijfde van de lidstaten 
aan de Commissie melden dat zij hartchirurgie als een aparte specialisatie erkennen, zal de 
Commissie de procedure inleiden om deze titel op te nemen in bijlage V, punt 5.1.3. van 
Richtlijn 2005/36/EG. Intussen kunnen de houders van een dergelijke specialisatie zich 
beroepen op de erkenning van hun kwalificaties op grond van het zogenaamde "algemeen 
stelsel".


