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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1014/2012 af Volodya Vasilev, bulgarsk statsborger, for "Associação 
Geral dos Médicos Generalistas de Sofia" (SAGMP), om manglende overholdelse 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren, som er læge og formand for de praktiserende lægers organisation i Sofia 
(SAGMP), klager over et tilfælde af manglende overholdelse vedrørende beregning af lægers 
tjenestetid med henblik på at praktisere i Bulgarien, specifikt i henhold til en aftale med den 
nationale sundhedsforsikringsfond (NHIF). Han hævder, at det bulgarske registreringssystem 
for praktiserende læger og tandlæger er i strid med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer udgør EU's retlige 
ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Denne retlige ramme indeholder 
desuden for syv sektorerhvervs vedkommende harmoniserede mindstekrav til uddannelse, 
som muliggør automatisk anerkendelse af disse kvalifikationer.

Den automatiske anerkendelsesordning omfatter ligeledes lægers og tandlægers faglige 
kvalifikationer, dvs. at erhvervene er indbefattet af andragendet.
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Inden Bulgarien tiltrådte Den Europæiske Union, havde Kommissionen undersøgt bulgarske 
træningsprogrammer inden for sektorerhverv, og om hvorvidt de opfyldte de fælles krav. Som 
følge af forhandlingerne har direktiv 2006/100/EF om tilpasning af visse direktiver 
vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse ændret 
bilag V i direktiv 2005/36/EF om Bulgariens nationale adkomster.

I henhold til punkt 5.1.4. i bilag V.1. i direktiv 2005/36/EF opfylder de bulgarske faglige 
kvalifikationer for alment praktiserende læger under overskriften "Свидетелство за призната 
специалност по Обща медицина" – hvis uddannelsen startede efter den 1. januar 2007 –
mindstekravene for uddannelse under artikel 28 i direktivet.

Under punkt 5.3.2 i bilag V.3. i direktiv 2005/36/EF anføres de bulgarske faglige 
kvalifikationer for tandlæger, som opfylder kravene for uddannelse i artikel 34 i direktiv 
2005/36/EF.

Organiseringen af det nationale registreringssystem og videreuddannelse af 
sundhedsprofessionelle er udelukkende medlemsstaternes ansvar.

For så vidt mindstekravene i direktiv 2005/36/EF og princippet om automatisk anerkendelse 
af udenlandske sektorbestemte kvalifikationer overholdes i en medlemsstat, hører det ikke 
under Kommissionens kompetence at træffe nogen foranstaltninger i denne henseende.

Konklusion

Andragendet indeholder ikke oplysninger, der tyder på, at Bulgarien ikke overholder direktiv 
2005/36/EF, hvorfor Kommissionen ikke agter at tage yderligere skridt på nuværende 
tidspunkt.


