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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0230/2006, prezentată de Michael Reichart, de naţionalitate austriacă, privind 
recunoaşterea studiilor medicale, dovedite prin calificările obţinute în două sau mai 
multe ţări ale UE sau ale SEE

1. Rezumatul petiţiei

Directiva 93/16/CEE prevede recunoaşterea reciprocă obligatorie a calificărilor medicale în 
ceea ce priveşte studiile medicale generale şi de specialitate efectuate într-o anumită ţară. Cu 
toate acestea, petiţionarul, care a studiat medicina în Austria înainte de a se înregistra oficial 
ca medic în Suedia, doreşte acum să îşi înceapă specializarea în Suedia sau în Norvegia. 
Întrucât calificarea sa medicală nu este recunoscută în Austria, acesta nu poate să profeseze în 
această ţară. Domnia sa susţine că autorităţile austriece îl tratează într-un mod mai puţin 
favorabil decât pe cetăţenii străini care s-au calificat şi s-au înregistrat într-o altă ţară şi care 
au voie să profeseze în Austria. Domnia sa susţine că aceasta este o încălcare a principiului 
libertăţii de mişcare şi al tratamentului egal în UE. Domnia sa urmăreşte, de asemenea, 
recunoaşterea reciprocă a medicilor cu calificări obţinute în două sau mai multe ţări ale 
UE/SEE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 17 iulie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii (articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul interimar al Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

I. Comentariile Comisiei privind argumentele petiţiei
Comisia Europeană cunoaşte situaţia austriacă, prin care diploma în medicină fundamentală 
este acordată numai la încheierea specializării (sau a pregătirii ca practician generalist). 

Directiva 93/16/CEE ca atare nu obligă statele membre să acorde diploma în medicină 
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fundamentală imediat după terminarea celor 6 ani de studii fundamentale în medicină. Cu 
toate acestea, dacă un stat membru decide să acorde titlul în medicină fundamentală cândva 
după încheierea celor 6 ani de studii, poate să facă acest lucru în măsura în care nu împiedică 
libera mişcare a medicilor austrieci pe teritoriul Uniunii Europene.

Acest lucru ar presupune că autorităţile austriece trebuie să acorde diploma în medicină 
fundamentală unui absolvent austriac în domeniul medical, care face o cerere motivată, de 
exemplu, prin faptul că doreşte să exercite activităţi medicale într-un alt stat membru. Nu 
contează dacă acest lucru s-ar petrece în cadrul unei specializări sau al unor studii pentru 
practică medicală generală, sau dacă s-ar petrece în vederea exercitării unor activităţi 
medicale care nu sunt efectuate nici de specialişti care au un titlu de specialitate european, 
nici de un practician generalist. 

În anexa A la Directiva 93/16/CEE – care este menită să conţină pentru fiecare stat membru 
titlul corespunzător pentru calificarea profesională în medicină fundamentală – pentru Austria
sunt trecute două titluri (şi anume, calificarea profesională în medicină fundamentală ŞI 
calificarea profesională ca practician specialist sau generalist). Astfel, autorităţile austriece nu 
vor acorda niciodată calificarea profesională în medicină fundamentală unei persoane care a 
terminat doar studiile fundamentale în medicină, în Austria.

Acest lucru are, într-adevăr, implicaţii grave pentru absolvenţii austrieci din domeniul 
medical, din mai multe motive.

Absolvenţii ar putea dori să îşi facă specializarea într-un alt stat membru. În marea majoritate 
a tuturor statelor membre, aceştia trebuie, în plus, să fie înregistraţi ca medici, pentru a fi 
autorizaţi să practice medicina. Autorităţile competente din aceste state membre, în care 
înregistrarea ca medic este obligatorie, ar putea să refuze înregistrarea pe motiv că persoana în 
cauză nu poate prezenta titlul în medicină fundamentală, menţionat în Anexa A la Directiva
93/16/CEE, sau ar putea să acorde doar un alt tip de înregistrare, limitat în timp şi spaţiu. 
Alţi absolvenţi ar putea dori, de asemenea, să exercite activităţi medicale specifice într-un alt 
stat membru, care nu sunt practicate de niciun practician medical specialist sau generalist, dar 
pentru care tot trebuie să fie înregistraţi ca medici, pentru a putea fi autorizaţi să exercite 
aceste activităţi medicale. 

Absolvenţilor care au obţinut calificarea de practician specialist sau generalist într-un alt stat 
membru şi care se mută apoi într-un stat membru diferit nu li se poate recunoaşte automat 
titlul în medicină fundamentală în respectivul stat membru.

II. Concluzie

Abordarea austriacă faţă de acordarea titlului în medicină fundamentală pare să împiedice 
libera mişcare a absolvenţilor austrieci din domeniul medical, ceea ce contravine, desigur, 
spiritului Directivei 93/16/CEE, al cărei obiectiv principal este acela de a facilita libera 
mişcare a medicilor pe teritoriul UE. 

Comisia a contactat autorităţile austriece pe 3 octombrie 2006 şi le-a solicitat să rezolve 
problema prin adaptarea reglementărilor existente.   
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Comisia a solicitat, de asemenea, ca până la rezolvarea acestei probleme, autorităţile austriece 
să recunoască toate calificările profesionale de practician medical specialist şi generalist,
obţinute de absolvenţii austrieci din domeniul medical într-un alt stat membru, deoarece orice 
abordare diferită ar contraveni spiritului Directivei 93/16/CEE. 

Comisia va ţine la curent această comisie în legătură cu viitoarele evenimente.


