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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1218/2012 af C. A., italiensk statsborger, om retten til at  udøve 
lægepraksis i Europa

1. Sammendrag

Andragendet, der er meget kortfattet, opfordrer til ensartede bestemmelser om retten til at 
udøve retsmedicinsk praksis i Den Europæiske Union.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"Andrageren er af den opfattelse, at der bør være harmoniserede uddannelseskrav til 
speciallæger på det retsmedicinske område. Følgelig bør bilag V, pkt. 5.1.3 i direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1 også omfatte lægelig 
specialisering i "retsmedicin". Han gør opmærksom på, at der i øjeblikket ikke er 
harmoniserede krav til uddannelsen af disse specialister, og at praksis i forskellige 
medlemsstater varierer meget i denne henseende.

Kommissionens bemærkninger 
Der er betydelig forskel på antallet af lægelige specialer i medlemsstaterne og på 
organiseringen af de nationale systemer til uddannelse af speciallæger. Følgelig betragtes 
lægelige specialer som en særlig ordning under den ordning for gensidig anerkendelse af 

                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
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erhvervsmæssige kvalifikationer, der blev fastsat ved direktiv 2005/36/EF. 

Direktivet omfatter således harmonisering af minimumskravene til uddannelse for p.t. 54 
lægelige specialer. Minimumsvarigheden af hver speciallægeuddannelse er fastsat i bilag V, 
pkt. 5.3.1 i direktivet. "Retsmedicin" er imidlertid ikke omfattet af bilag V, pkt. 5.3.1 i 
direktivet. Som følge heraf er medlemsstaterne ikke bundet af direktivet, når de tilrettelægger 
dette speciale.

Selv om medlemsstaterne kan meddele Kommissionen deres nationale titler under de 
relevante kategorier i direktivet, er de ikke forpligtet til at organisere alle specialer. Derfor 
kan en fagperson drage nytte af automatisk anerkendelse af vedkommendes specialisering, 
hvis hjemmedlemsstaten eller værtsmedlemsstaten har opført en national titel for det 
pågældende speciale.

I henhold til artikel 26 i direktiv 2005/36/EF kan Kommissionen i direktivets bilag V, pkt. 
5.1.3 medtage nye lægelige specialer, som er almindelige i mindst to femtedele af 
medlemsstaterne. Kommissionen skal følge komitologiproceduren i direktivets artikel 58, stk. 
3, for at vedtage en sådan foranstaltning.

Kommissionen har ikke modtaget nogen officiel anmodning fra medlemsstaterne om at 
medtage retsmedicin i direktivets bilag V, pkt. 5.1.3.

Derfor kan speciallæger i retsmedicin drage nytte af anerkendelse af deres kvalifikationer 
under den såkaldte generelle ordning (kapitel I i direktiv 2005/36/EF).

Kommissionen forelagde sit forslag om modernisering af direktiv 2005/36/EF i december 
2011. Forslaget drøftes i øjeblikket i Rådet og i Europa-Parlamentet.

Den foreslåede ændring vil forenkle proceduren for tilføjelse af nye lægelige specialer i bilag 
V til direktivet ved at nedsætte tærsklen for det fornødne antal medlemsstater til en tredjedel. 
Der er imidlertid endnu ikke opnået enighed om forslaget og en sådan ændring.

Konklusion 

Bilag V, pkt. 5.3.1 i direktiv 2005/36/EF er komplet, for så vidt angår de forskellige titler på 
lægelige specialuddannelser. 
Bilaget angiver ikke retsmedicin som et af de lægelige specialer med harmoniserede krav. 
Som følge heraf er medlemsstaterne ikke bundet af direktivet, når de tilrettelægger dette 
speciale.
Såfremt mindst to femtedele af medlemsstaterne oplyser Kommissionen om, at de regulerer 
retsmedicin som et reelt lægeligt speciale, kan Kommissionen overveje at medtage dette 
speciale. Kommissionen har imidlertid ikke modtaget anmodninger fra nogen medlemsstater 
om at medtage retsmedicin i direktivets bilag V. 
Under alle omstændigheder kan speciallæger i retsmedicin drage nytte af anerkendelse af 
deres kvalifikationer under den såkaldte generelle ordning."


