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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 230/2006, Michael Reichart, Itävallan kansalainen, lääketieteellisen 
koulutuksen tunnustamisesta tapauksissa, joissa kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on 
hankittu kahdesta tai useammasta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
jäsenvaltiosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Direktiivissä 93/16/ETY säädetään lääketieteellisen ammattipätevyyden pakollisesta 
vastavuoroisesta tunnustamisesta, kun kyse on yhdessä maassa suoritetusta yleislääkärin ja 
erikoislääkärin erityiskoulutuksesta. Vetoomuksen esittäjä on kuitenkin opiskellut 
lääketiedettä Itävallassa, minkä jälkeen hän rekisteröityi Ruotsissa lääkäriksi. Hän haluaisi nyt 
aloittaa Ruotsissa tai Norjassa erikoislääkärin opinnot. Itävallassa hänen ammatillista 
pätevyyttään lääkärinä ei tunnusteta, joten hän ei saa harjoittaa siellä lääkärin ammattia. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että Itävallan viranomaiset kohtelevat häntä syrjivästi verrattuna 
muiden maiden kansalaisiin, jotka ovat pätevöityneet ja rekisteröityneet lääkäreiksi toiseksi 
maassa ja saavat harjoittaa lääkärin ammattia Itävallassa. Hän katsoo tilanteen loukkaavan 
EU:n vapaan liikkuvuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Hän odottaa, että 
ammatillinen pätevyys tunnustetaan vastavuoroisesti myös sellaisten lääkäreiden kohdalla, 
jotka ovat hankkineet pätevyytensä yhdessä tai useammassa Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen jäsenvaltiossa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 17. heinäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

I Komission huomautukset vetoomuksessa esitetyistä väitteistä
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Euroopan komissio on tietoinen Itävallan tilanteesta eli siitä, että lääkärin peruskoulutuksesta 
myönnetään todistus vasta erikoislääkärin (tai yleislääkärin) erityiskoulutuksen päättyessä. 

Direktiivi 93/16/ETY ei velvoita itsessään jäsenvaltioita myöntämään todistusta lääkärin 
peruskoulutuksesta heti sen jälkeen, kun lääketieteen kuuden vuoden peruskoulutus on 
suoritettu. Mikäli jäsenvaltio päättää kuitenkin myöntää todistuksen lääketieteen 
peruskoulutuksesta vasta jonkin aikaa kuusivuotisten opintojen suorittamisen jälkeen, se voi 
tehdä niin ainoastaan siinä tapauksessa, ettei tämä estä itävaltalaisten lääkäreiden vapaata 
liikkumista Euroopan unionissa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että Itävallan viranomaisten on myönnettävä todistus lääketieteen 
peruskoulutuksesta itävaltalaiselle lääketieteen loppututkinnon suorittaneelle henkilölle, joka 
esittää asiasta perustellun pyynnön halutessaan esimerkiksi toimia lääketieteellisissä 
tehtävissä jossakin toisessa jäsenvaltiossa.  Sillä, liittyvätkö nämä tehtävät erikoislääkärin tai 
yleislääkärin erityiskoulutukseen tai aikooko kyseinen henkilö toimia lääketieteellisissä 
tehtävissä, joita eurooppalaisen erikoislääkärin tutkinnon suorittaneet asiantuntijat tai 
yleislääkärit eivät hoida, ei ole mitään merkitystä. 

Direktiivin 93/16/ETY liitteessä A pitäisi lukea kunkin jäsenvaltion kohdalla lääketieteen 
peruskoulutuksen suorittaneen henkilön ammatillista pätevyyttä kuvaava nimike. Liitteessä on 
kuitenkin Itävallan kohdalla kaksi nimikettä (lääketieteen peruskoulutusta kuvaava nimike ja
erikoislääkärin tai yleislääkärin ammattinimike). Toisin sanoen Itävallan viranomaiset eivät 
myönnä ammatillista pätevyyttä osoittavaa lääketieteen peruskoulutuksen tutkintotodistusta 
henkilölle, joka on suorittanut Itävallassa vain lääketieteen peruskoulutuksen.

Tilanteella on vakavia vaikutuksia lääketieteen loppututkinnon suorittaneisiin itävaltalaisiin 
monista syistä. Loppututkinnon suorittaneet henkilöt saattavat haluta suorittaa erikoislääkärin 
erityisopinnot jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Valtaosa jäsenvaltioista edellyttää, että heidän 
on rekisteröidyttävä tätä varten lääkäreiksi saadakseen luvan harjoittaa lääkärin ammattia. 
Lääkäriksi rekisteröitymistä edellyttävien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset saattavat 
kieltäytyä rekisteröimästä henkilöitä, jotka eivät kykene esittämään direktiivin 93/16/ETY 
liitteessä A mainittua tutkintotodistusta lääketieteen peruskoulutuksesta, tai saattavat myöntää 
heille vain toisentyyppisen luvan, johon liittyy ajallisia ja maantieteellisiä rajoituksia. 
Osa loppututkinnon suorittaneista saattaa myös haluta toimia jossakin toisessa jäsenvaltiossa 
sellaisissa lääketieteellisissä erikoistehtävissä, joissa erikoislääkärin tai yleislääkärin 
erityiskoulutuksen suorittaneet henkilöt eivät toimi, mutta joita varten heidän on kuitenkin 
rekisteröidyttävä lääkäriksi saadakseen luvan hoitaa näitä lääketieteellisiä tehtäviä.  
Mikäli loppututkinnon suorittanut henkilö suorittaa erikoislääkärin tai yleislääkärin 
erityiskoulutuksen toisessa jäsenvaltiossa ja muuttaa sitten jälleen toiseen jäsenvaltioon, 
hänen lääketieteen perustutkintoaan ei tunnusteta automaattisesti kyseisessä jäsenvaltiossa.



CM\650300FI.doc 3/3 PE 
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

II Päätelmät

Tapa, jolla Itävalta myöntää todistuksen lääketieteen peruskoulutuksesta, näyttää estävän 
lääketieteen loppututkinnon suorittaneiden itävaltalaisten vapaata liikkumista, mikä tietenkin 
rikkoo direktiiviä 93/16/ETY, jonka ensisijaisena tavoitteena on helpottaa lääkäreiden vapaata 
liikkumista Euroopan unionissa. 

Komissio otti 3. lokakuuta 2006 yhteyttä Itävallan viranomaisiin ja pyysi näitä ratkaisemaan 
asian muuttamalla voimassa olevia säädöksiään.   

Komissio kehotti myös Itävallan viranomaisia tunnustamaan siihen saakka, kunnes asia on 
ratkaistu, erikoislääkärin ja yleislääkärin ammatillista pätevyyttä osoittavat todistukset, jotka 
lääketieteen loppututkinnon suorittaneet itävaltalaiset ovat saaneet muista jäsenvaltioista, sillä 
muutoin ne rikkovat direktiiviä 93/16/ETY. 

Komissio tiedottaa vetoomusvaltiokunnalle asian käsittelyn etenemisestä.


