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Statens jordbruksverks föreskrifter
om legitimation för veterinärer från länder som ingår i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att
utöva veterinäryrket i Sverige 1 ;
beslutade den 15 juli 1994
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen
(1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, följande.
1 § Veterinär, som är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-stat) och som har sådant utländskt utbildningseller examensbevis och annat kompetensbevis som framgår av bilagan till
dessa föreskrifter, erhåller efter ansökan enligt 2 § legitimation med
behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige.
Om det av upplysningar som Jordbruksverket inhämtar från sökandens ursprungsland eller senaste vistelseland framkommer att denne gjort
sig skyldig till disciplinförseelse eller brott som i Sverige utgör hinder mot
att utöva veterinäryrket, gäller dock inte bestämmelsen i första stycket.
Om sökanden har gjort sig skyldig till disciplinförseelse eller brott som
i Sverige utgör hinder mot att utföra vissa uppgifter såsom veterinär, kan
legitimation som avses i första stycket begränsas.
2 § Ansökan om legitimation skall inges till Jordbruksverket och innehålla
uppgifter om sökandens fullständiga namn, födelsedatum och födelseort
samt aktuell adress.
Till ansökan skall fogas följande handlingar:
1. sådant utländskt utbildnings- eller examensbevis och annat kompetensbevis som avses i 1 § och som framgår av bilagan till dessa föreskrifter
och
2. tillförlitlig identitetshandling.
---------------------------------1 Jfr EES-avtalet bilaga VII och rådets direktiv 78/1026/EEG (EGT nr L 362,
23.12.1978 s. 1) m.fl.
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Handlingarna skall inges i original. De handlingar som avses under
punkt 1 får dock inges i kopior om dessa är bestyrkta av
1. den utbildningsanstalt som ursprungligen utlämnat handlingen,
2. en statligt anställd officiell veterinär,
3. en myndighet i det land som utfärdat handlingen, eller
4. en myndighet i sökandens senaste vistelseland.
3 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 19 juli 1994.

ALF WALLIN

Leif Denneberg
(Djurhälsoenheten)
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Bilaga
De utbildnings- och examensbevis och andra kompetensbevis som avses i
dessa föreskrifter är följande:
A. Examensbevis
1. Utfärdade i Tyskland
1.1. "Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung" (statligt examensbevis för veterinärer), som utfärdas av de därtill behöriga myndigheterna,
1.2. Ett inom den förra Tyska Demokratiska Republikens område
utfärdat examensbevis för veterinärer som inte uppfyller de krav som
fastställts i direktiv 78/1027/EEG, men som åtföljs av ett intyg, utfärdat av
den behöriga tyska myndigheten, om att
1.2.1. de studier som utgör grundvalen för examensbeviset har
påbörjats före återförenandet av de två forna tyska länderna ,
1.2.2. examensbeviset berättigar personen i fråga att tjänstgöra som
veterinär i hela Tyskland på samma villkor som de som har examensbevis
utfärdade av de behöriga tyska myndigheterna, och
1.2.3. personen i fråga har utövat veterinäryrket i Tyskland i minst
tre år under en femårsperiod före dagen för utfärdandet av intyget.
2. Utfärdade i Belgien
"Diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire - her wettelijke
diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor in de diergeneeskunde" (lagstadgat examensbevis för veterinärmedicine doktor), som utfärdas av universiteten, Centrala examensnämnden eller de statliga
examensnämnderna för universitetsundervisningen.
3. Utfärdade i Danmark
"Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskap (cand.
med.vet.)" (Examensbevis för veterinärer), som beviljas av Kongelige
Veterinær- og Landbohöjskole.
4. Utfärdade i Frankrike
"Diplôme de docteur vétérinaire d'État" (statligt examensbevis för
veterinärer).
5. Utfärdade på Irland
5.1. "Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)"-examen.
5.2. "Diploma of membership of the Royal College of Veterinary
Surgeons (MRCVS)", ett examensbevis som utfärdas efter genomgången
utbildning vid veterinärskola i Irland.
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6. Utfärdade i Italien
"Diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal
diploma d'abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria", som beviljas
av utbildningsministern på grundval av de resultat som den behöriga
statliga examensnämnden har kommit fram till efter prövning.
7. Utfärdade i Luxemburg
7.1. "Diplôme d'État de docteur en médecine vétérinaire" (statligt
examensbevis för veterinärer), som utfärdas av den statliga
examensnämnden och godkänns av utbildningsministern.
7.2. Ett sådant bevis om en akademisk examen i veterinärmedicin
som har utfärdats i ett av länderna inom gemenskapen och som i det landet
ger rätt att under handledning arbeta som veterinär utan att det ger rätt att
utöva yrket, när ett sådant examensbevis dels har godkänts av
undervisningsministern i enlighet med lagen den 18 juni 1969 om högskoleutbildning och erkännande av utländska examina och examensbevis,
dels åtföljts av intyg om praktisk utbildning som godkänts av hälsovårdsministern.
8. Utfärdade i Nederländerna
8.1. "Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig
examen (examensbevis för veterinärer).
8.2. "Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig
examen (examensbevis för veterinärer).
9. Utfärdade i Storbritannien
9.1. "Bachelor of Veterinary Science (BVSc.)".
9.2. "Bachelor of Veterinary Medicine (Vet. MB eller BVet.Med.)".
9.3. "Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM and S
eller BVMS)".
9.4. "Diploma of membership of the Royal College of Veterinary
Surgeons (MRCVS)", examensbevis som utfärdas efter genomgången
utbildning vid veterinärskola i Storbritannien.
10. Utfärdade i Grekland
Examensbevis för veterinärer, utfärdat av fakulteten för geotekniska
vetenskaper vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki eller av veterinärskolan vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki.
11. Utfärdade i Spanien
"Titulo de Licenciado en Veterinaria" (examensbevis från veterinärutbildning), utfärdat av utbildnings- och vetenskapsministeriet eller av
universitetsrektor.
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12. Utfärdade i Portugal
"Carta da curso de licenciatura em medicina veterinaria" (examensbevis
från veterinärutbildning), utfärdat av universitet.
13. Utfärdade i Österrike
"Diplom-Tierarzt" (examensbevis för veterinärer), som utfärdas av
Wiens universitet för veterinärmedicin.
14. Utfärdade i Finland
"Eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinärmedicine licentiat", ett examensbevis som utfärdas av veterinärmedicinska högskolan.
15. Utfärdade på Island
De examens- och utbildningsbevis och andra behörighetsbevis som
utfärdas i en annan EES-stat och som finns uppräknade i denna förteckning tillsammans med ett bevis om avslutad praktisk utbildning som
utfärdas av de behöriga myndigheterna.
16. Utfärdade i Liechtenstein
De examens- och utbildningsbevis och andra behörighetsbevis som
utfärdas i en annan EES-stat och som finns uppräknade i denna förteckning tillsammans med ett bevis om avslutad praktisk utbildning som utfärdas av de behöriga myndigheterna.
17. Utfärdade i Norge
"Eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhögskole för bestått
veterinärmedisinsk embetseksamen" (examensbevis som cand.med.vet.)
som utfärdas av Norges veterinärmedicinska högskola.
Om examensbevis enligt de ovanstående punkterna har utfärdats eller
studier som leder till examen har påbörjats
a) före den 21 december 1980 beträffande de examina som nämns i
punkterna 1.1., 2-5 och 7-9,
b) före den 1 januari 1981 beträffande den examen som nämns i punkt
10,
c) före den 1 januari 1985 beträffande den examen som nämns i punkt 6,
d) före den 1 januari 1986 beträffande de examina som nämns i
punkterna 11 och 12, eller
e) före den 1 januari 1994 beträffande de examina som nämns i
punkterna 13-17,
skall examensbeviset åtföljas av ett intyg från den behöriga myndigheten i den stat som utfärdat beviset. Intyget skall visa att den examen
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som har avlagts uppfyller de krav som finns fastställda i artikel 1 i direktiv
78/1027/EEG.
B. Examensbevis, som avser en veterinärmedicinsk examen som har avlagts i en EES-stat men som inte motsvarar någon av de examina som
upptas under punkt A, om examensbeviset åtföljs av ett intyg, utfärdat av
den medlemsstat som beviljat beviset, som visar
1. att examensbeviset har utfärdats på grundval av en sådan utbildning
som motsvarar bestämmelserna i direktiv 78/1027/EEG och
2. att den medlemsstat som utfärdat examensbeviset finner detta vara
likvärdigt med andra egna examensbevis som nämns under punkt A.
C. Examensbevis för veterinärmedicinsk examen, som har avlagts i en EESstat men utbildningen inte uppfyller alla de minimikrav som fastställs i
artikel 1 i direktiv 78/1027/EEG, om examensbeviset har utfärdats eller
studier som leder till detta har påbörjats
1. före den 21 december 1980 i Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrike,
Irland, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien,
2. före den 1 januari 1981 i Grekland,
3. före den 1 januari 1985 i Italien,
4. före den 1 januari 1986 i Spanien och Portugal,
5. före den 1 januari 1994 i Österrike, Finland, Island, Liechtenstein och
Norge,
och examensbeviset åtföljs av ett intyg utfärdat av en därtill behörig
myndighet i en annan EES-stat som visar att den sökande faktiskt och på
föreskrivet sätt har utövat veterinäryrket i minst tre år i följd under en
femårsperiod före dagen för utfärdandet av intyget.
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