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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0137/2008 af Marcela Manesia, rumænsk statsborger, om 
anerkendelse af et eksamensbevis

1. Sammendrag

Andrageren har et eksamensbevis i fysioterapi fra et universitet i Rumænien. Hun bor i 
Belgien. I juni 2007 ansøgte hun om anerkendelse af sit eksamensbevis hos Administration 
Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française de 
Belgique. I oktober 2007 sidestillede denne organisation hendes uddannelse med en 
kandidatuddannelse. Universitetsniveauet anerkendes således, men der var igen præcisering af 
specialiseringsgraden, og hun har derfor ikke adgang til erhvervet. Andrageren mener, at 
denne type anerkendelse er i strid med direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"I. Andragendet
Andrageren har et eksamensbevis i fysioterapi fra et universitet i Rumænien. Hun bor i 
Belgien, hvor hun i juni 2007 ansøgte om anerkendelse af sit rumænske eksamensbevis. Hun 
indgav sin anmodning til Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche 
scientifique de la Communauté française de Belgique. I oktober 2007 sidestillede denne 
organisation hendes uddannelse med en kandidatuddannelse, og universitetsniveauet blev 
således anerkendt. Der var imidlertid ingen præcisering af specialiseringsgraden. Som følge 
heraf har andrageren ikke adgang til fysioterapeuterhvervet. Andrageren mener, at denne type 
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anerkendelse er i strid med direktiv 89/48/EØF og direktiv 92/51/EØF.   

II. Kommissionens bemærkninger
Direktiv 92/51/EØF1 og direktiv 89/48/EF2 er ophævet af direktiv 2005/36/EF3 med virkning 
fra den 20. oktober 2007. Direktiv 2005/36/EF har været gældende siden den 20. oktober 
2007 (samme koncept er overtaget i den nye ordning med nogle mindre ændringer).

Dette direktiv giver erhvervsudøveren/migranten ret til at etablere sig og til at genoptage det 
erhverv, som denne kvalificerede sig til i en anden medlemsstat, under forudsætning af at:

 erhvervet er lovreguleret i værtsmedlemsstaten, og
 migranten har taget sin erhvervsmæssige uddannelse i EU eller har erhvervet sine 

erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland og opnået tre års erhvervserfaring 
inden for faget på den medlemsstats område, som har anerkendt de formelle 
erhvervsmæssige kvalifikationer.

I EU er fysioterapeuterhvervet ikke harmoniseret. Anerkendelse af 
fysioterapeutkvalifikationer henhører under den såkaldte generelle ordning om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer, som fastsat i afsnit III, kapitel I, i direktiv 2005/36/EF. 
Den generelle ordning indeholder ikke bestemmelser om automatisk anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Det grundlæggende princip i denne ordning er, at 
værtsmedlemsstaten skal tillade EU-borgeren at udøve et erhverv på sit område, selv om 
denne ikke har det krævede nationale eksamensbevis, forudsat at borgeren besidder det 
eksamensbevis, der kræves i en anden medlemsstat, for at tiltræde eller udøve det samme 
erhverv.

Kun hvor der er store forskelle mellem migrantens erhvervskompetencegivende uddannelse (i 
varighed eller aktiviteternes omfang) og kravene i værtsmedlemsstaten, kan sidstnævnte 
pålægge migranten kompensationsforanstaltninger (en prøvetid eller egnethedstest), og det er 
op til migranten at vælge en af dem.

Proceduren for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal færdiggøres hurtigst 
muligt, og værtsmedlemsstatens kompetente myndighed skal under alle omstændigheder 
senest tre måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning træffe en 
begrundet afgørelse. Denne frist kan dog forlænges med én måned i de tilfælde, der hører 
under den såkaldte generelle ordning (artikel 51, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF). Denne tidsfrist 
blev fastlagt med udgangspunkt i det tidligere direktiv.  

Direktiv 2005/36/EF indeholder et retsgrundlag for anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer - anerkendelse af et eksamensbevis, der er udstedt i en anden medlemsstat, 

                                               
1 Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af 
erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF, EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25.
2 Rådets direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om en generel ordning for anerkendelse af eksamensbeviser 
for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed, EFT L 19 af 24.1.1989, s. 
16.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22. 
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som giver indehaveren adgang til at udøve sit erhverv inden for det område, som 
eksamensbeviset giver ret til. Direktiv 2005/36/EF dækker ikke akademisk anerkendelse, dvs. 
anerkendelse af eksamensbeviser, der er udstedt i en anden medlemsstat, som giver 
indehaveren adgang til at videreføre sine studier eller at bruge sine akademiske titler i 
værtsmedlemsstaten. Med henblik på akademisk anerkendelse henhører det under de enkelte 
medlemsstaternes kompetenceområde at træffe afgørelse om ligestillingen af det udstedte 
eksamensbevis af universiteter, der er etableret i andre medlemsstater.

III. Konklusioner
Ud fra de oplysninger, borgeren har opgivet, lader det til, at andrageren ikke har stilet 
anmodningen til den kompetente myndighed for at få adgang til erhvervet. Som følge heraf 
har andrageren modtaget akademisk ligestilling af sit eksamensbevis fra universitetet i stedet 
for en erhvervsfaglig anerkendelse. En kompetent myndighed i Belgien for 
fysioterapeuterhvervet er:

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1066 Bruxelles
Tlf.: +32 2 524 97 66
Fax: +32 2 524 98 15
E-mail: caroline.jadot@health.fgov.be  

Kontaktperson for dette lovregulerede erhverv er:

Jan Nelis
Service public fédéral de programmation politique scientifique
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles
Tlf.: +32.2.238.34.54
Fax: +32.2.230.59.12
E-mail: neli@belspo.be"
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