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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0400/2012 af Félix Romero Colmenar, spansk statsborger, om 
påkrævede kvalifikationsbeviser i forbindelse med ambulancekørsel

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at det offentlige sundhedssystem i den selvstyrende region Castilla-La-
Mancha (SESCAM) overtræder lovgivningen om erhvervsmæssige kvalifikationer, som er 
påkrævet inden for sundhedssektoren. Andrageren oplyser, at det i henhold til kongeligt 
dekret 1397/2007 af 29. oktober kun er betegnelsen Técnico en Emergencias Sanitarias, der 
giver ret til at køre ambulance med henblik på førstehjælp og genoplivning. Andrageren 
hævder imidlertid, at de virksomheder, der har kontrakt med SESCAM, anvender personale 
uden førnævnte kvalifikationsbevis. Andrageren sendte en klage til SESCAM i november 
2011. SESCAM oplyste, at øvrige kvalifikationsbeviser, som er reguleret af kongeligt dekret 
70/2009 for Castilla-La-Mancha, ligeledes giver ret til at køre ambulance. SESCAM oplyser 
endvidere i sit svar, at de kontraherende virksomheder er ansvarlige for sikre, at personalet 
besidder de rette kvalifikationer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

"Andrageren mener, at myndighederne i en region i Spanien overtræder spansk lov for så vidt 
angår kvalifikationer, der kræves for at måtte køre ambulance.

Den gældende EU-lovgivning på området erhvervskvalifikationer findes i direktiv 
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2005/36/EF1. Direktivet omhandler anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for 
personer, som flytter til en anden medlemsstat end den, hvori de har opnået deres 
kvalifikationer. Den aktuelle sag vedrører imidlertid et nationalt anliggende - de 
kvalifikationer, der kræves for at køre ambulance i den spanske region Castilla-La Mancha. 
Sagen omhandler ikke erhvervsudøvere, der flytter fra en medlemsstat til en anden,  og 
direktiv 2005/36/EF finder dermed ikke anvendelse i dette tilfælde. Hertil kommer, at det er 
op til medlemsstaterne selv at beslutte, om de vil regulere et erhverv eller ej, forudsat at de 
overholder EU-traktatens generelle principper såsom ikke-diskrimination og proportionalitet,
Medlemsstaterne fastlægger også egenhændigt betingelserne for og kravene til udøvelse af de 
enkelte erhverv.

Det problem, andrageren beskriver, angår således et internt anliggende, som ikke berører det 
indre marked, og det falder dermed ikke ind under EU-lovgivningen på området, dvs. direktiv 
2005/36/EF."

                                               
1 EFT L 255 af 30.9.2005.


