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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0137/2008, ingiven av Marcela Manesia (rumänsk medborgare), 
om erkännande av ett utbildningsbevis

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har ett utbildningsbevis som sjukgymnast från ett universitet i Rumänien. Hon 
bor i Belgien. I juni 2007 ansökte hon om erkännande av utbildningsbevisets likvärdighet hos 
Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française de 
Belgique [allmänna förvaltningen för undervisning och vetenskaplig forskning i den 
franskspråkiga gemenskapen i Belgien]. I oktober 2007 mottog hon ett bevis motsvarande 
magisternivå från denna organisation. Universitetsnivån erkändes följaktligen, men det 
gjordes inget klargörande angående specialiseringsnivån, vilket innebär att hon inte beviljas 
tillträde till yrket. Framställaren anser att den här sortens erkännande strider mot 
direktiven 89/48/EEG och 92/51/EEG.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

”I. Framställningen

Framställaren har ett utbildningsbevis som sjukgymnast från ett universitet i Rumänien. Hon 
bor i Belgien. I juni 2007 ansökte hon om erkännande av det rumänska utbildningsbevisets 
likvärdighet hos Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la 
Communauté française de Belgique [allmänna förvaltningen för undervisning och 
vetenskaplig forskning i den franskspråkiga gemenskapen i Belgien]. I oktober 2007 mottog 
hon ett allmänt bevis motsvarande hennes utbildningsbevis på magisternivå, och följaktligen 
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erkändes hennes universitetsnivå. Det gjordes dock inget klargörande angående 
specialiseringsnivån, vilket innebär att hon inte beviljas tillträde till yrket. Framställaren anser 
att den här sortens erkännande strider mot direktiven 89/48/EEG och 92/51/EEG.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Direktiv 92/51/EEG1 och direktiv 89/48/EEG2 har upphävts av direktiv 2005/36/EG3 med 
verkan från den 20 oktober 2007. Direktiv 2005/36/EG är tillämpligt sedan den 
20 oktober 2007 (samma koncept tillämpas i det nya systemet med vissa smärre ändringar).

I direktivet ges invandrade yrkesutövare möjlighet att etablera sig och ägna sig åt det yrke för 
vilket han eller hon har erhållit kvalifikationer i en annan medlemsstat, under förutsättning att

 yrket är reglerat i den mottagande medlemsstaten, och att
 den invandrade yrkesutövaren antingen erhöll yrkeskvalifikationer inom EU eller 

erhöll yrkeskvalifikationer i ett tredjeland och uppnådde tre års yrkeserfarenhet inom 
det yrket i den medlemsstat som erkände denna formella yrkeskvalifikation.

Yrket som sjukgymnast är inte harmoniserat inom EU. Erkännandet av kvalifikationer som 
sjukgymnast omfattas av bestämmelserna i den så kallade generella ordningen för erkännande 
av yrkeskvalifikationer i avdelning III, kapitel I i direktiv 2005/36/EG. I den generella 
ordningen föreskrivs inte automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer. Logiken bakom 
denna ordning är att den mottagande medlemsstaten måste låta EU-medborgaren utöva ett 
yrke inom sitt territorium även om han eller hon inte har nödvändiga nationella 
utbildningsbevis, under förutsättning att han eller hon har det utbildningsbevis som krävs i en 
annan medlemsstat för att inleda verksamhet inom eller utöva detta yrke.

Endast i de fall där det föreligger väsentliga skillnader mellan den invandrade 
EU-medborgarens utbildning (i fråga om dess varaktighet och omfattning) och kraven i den 
mottagande medlemsstaten, kan den senare ålägga honom eller henne kompensationsåtgärder 
(en anpassningsperiod eller en lämplighetsprövning) medan det är upp till den berörda 
personen att välja det ena eller det andra.

Förfarandet för erkännande av yrkeskvalifikationer måste avslutas snarast möjligt och leda till 
ett vederbörligen motiverat beslut av behörig myndighet i den mottagande medlemsstaten, 
under alla omständigheter inom tre månader efter den dag då den sökandes fullständiga 
ansökan inkom. Denna tidsfrist kan emellertid förlängas med en månad i fall som omfattas av
den så kallade generella ordningen (artikel 51.2 i direktiv 2005/36/EG). Tidsfristen 
fastställdes på grundval av det tidigare direktivet.

I direktiv 2005/36/EG fastställs en rättslig grundval för erkännande av yrkeskvalifikationer –
erkännande av ett utbildningsbevis från en annan medlemsstat, för att låta innehavaren utöva 
                                               
1 Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av 
behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG, 
EGT L 209, 24.7.1992, s. 25.
2 Rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis 
över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier, EGT L 19, 24.1.1989, s. 16.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 30.9.2005, s. 22. 
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det yrke som utbildningsbeviset ger behörighet till. Direktiv 2005/36/EG behandlar inte 
akademiskt erkännande, det vill säga erkännande av utbildningsbevis från en annan 
medlemsstat, som ger innehavarna behörighet att studera eller använda sina akademiska titlar 
i den mottagande medlemsstaten. När det gäller akademiskt erkännande har varje medlemsstat 
befogenhet att bedöma likvärdigheten hos utbildningsbevis från universitet i en annan 
medlemsstat.

III. Slutsatser

På grundval av de upplysningar som tillhandahållits av framställaren förefaller hon inte ha
ansökt om att få tillträde till yrket vid behörig myndighet. Som en följd av detta har 
framställaren i stället för yrkeserkännande erhållit den akademiska motsvarigheten till sitt 
akademiska utbildningsbevis. Behörig belgisk myndighet för sjukgymnastyrket är:

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)
1060 Bryssel
Tfn: (32-2) 524 97 66
Fax: (32-2)524 98 15
E-post: caroline.jadot@health.fgov.be

Kontaktpersonen för detta reglerade yrke är:

Jan Nelis
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bryssel
Tfn: (32-2) 238 34 54
Fax: (32-2) 230 59 12
E-post: neli@belspo.be”
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