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Asia: Vetoomus nro 0611/2008, Paul Vergeiner, Itävallan kansalainen, ongelmista, 
joita itävaltalaiset lääkärit kohtaavat hakeutuessaan lääketieteen 
erikoistumiskoulutukseen toisessa jäsenmaassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Itävallassa todistus lääkärin peruskoulutuksesta myönnetään 
erikoislääkärin koulutuksen tai yleislääkärikoulutuksen päättyessä. Itävallan viranomaiset 
eivät myönnä lääkärin oppiarvoa heille, jotka ovat suorittaneet vain lääkärin peruskoulutuksen 
Itävallassa. Siksi lääkärin peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt, jotka haluavat erikoistua 
toisessa jäsenmaassa ja joilta edellytetään rekisteröitymistä lääkäriksi, voidaan hylätä, jos he 
eivät voi esittää lääkärin tutkintotodistusta, johon viitataan direktiivissä 93/16/ETY 
lääkäreiden vapaasta liikkuvuudesta sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden 
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen 
helpottamisesta.  Vetoomuksen esittäjä on kouluttautunut urheilulääkäriksi Alankomaissa. 
Hän toteaa, että hänen mahdollisuutensa työskennellä erikoislääkärinä kyseisellä alalla sekä 
Itävallassa että kolmannessa jäsenvaltiossa heikkenevät huomattavasti. Siksi hän pyytääkin 
Euroopan parlamenttia selvittämään, missä määrin Itävallan menettelytavat vastaavat 
direktiivin 93/16/ETY henkeä. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008
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I. Vetoomus

Suoritettuaan lääketieteen perustutkinnon Itävallassa vetoomuksen esittäjä kouluttautui 
urheilulääketieteen erikoislääkäriksi Alankomaissa. Nyt hän haluaa palata Itävaltaan ja ryhtyä 
harjoittamaan ammattiaan siellä. Hän toteaa Itävallan lääkärikamarin ilmoittaneen, että 
hänellä ei ole oikeutta saada erikoislääkärin tutkintoaan tunnustetuksi Itävallassa. 
Vetoomuksen esittäjä viittaa myös vetoomukseen nro 230/2006.

II. Komission huomiot vetoomuksesta 

Direktiivillä 2005/36/EY1 otettiin käyttöön järjestelmä, jolla lääketieteen erikoisalat 
tunnustetaan automaattisesti, mikäli erikoisala sisältyy direktiivin liitteen V kohdan 5.1.3 
luetteloon. Automaattinen tunnustaminen merkitsee sitä, että kyseiseltä ammatinharjoittajalta 
ei voida vaatia korvaavan toimenpiteen, kuten kelpoisuuskokeen tai sopeutumisajan, 
suorittamista.

Siinä tapauksessa, että erikoisala (kuten urheilulääketiede) ei sisälly mainitun liitteen 
luetteloon, sovelletaan yleistä tunnustamisjärjestelmää. Tämä edellyttää luonnollisesti, että 
sama ammatti on olemassa siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatinharjoittaja haluaa harjoittaa 
kyseistä erikoisalaa. Erilaisten lääketieteen erikoisalojen määrittäminen ja järjestäminen 
kuuluu kunkin jäsenvaltion toimivaltaan. Tästä syystä jotain tiettyä lääketieteen erikoisalaa ei 
välttämättä ole kaikissa jäsenvaltioissa. 

Vetoomus nro 230/2006, johon vetoomuksen esittäjä viittaa, koski toista ongelmaa, nimittäin 
Itävallan toimintatapaa lääketieteen perustutkinnon myöntämisessä – se kytketään Itävallassa 
hankittuun erikoislääkärin tai yleislääkärin pätevyyteen – joka haittaa itävaltalaisten lääkärin 
perustutkinnon suorittaneiden henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Tämä on luonnollisesti 
vastoin direktiivin 93/16/ETY2 henkeä. Kyseisen direktiivin ensisijaisena tavoitteena on 
edistää lääkärien vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Kuten tähän vetoomukseen annetussa 
vastauksessa mainitaan, komissio on ottanut yhteyttä Itävallan viranomaisiin ja pyytänyt niitä 
ratkaisemaan asian. Komissio on myös pyytänyt Itävallan viranomaisia tunnustamaan 
itävaltalaisten lääketieteen perustutkinnon suorittaneiden muissa jäsenvaltioissa hankkimat 
erikoislääkärin ja yleislääkärin pätevyydet siihen asti, että asia on ratkaistu, sillä muunlainen 
toimintatapa olisi direktiivin 93/16/ETY ja siten direktiivin 2005/36/EY hengen vastainen. 

Tässä tapauksessa käsiteltävä asia on luonteeltaan erilainen. Koska urheilulääketieteen 
erikoisalaa ei Itävallassa ole, Itävallan viranomaiset eivät voi tunnustaa vetoomuksen esittäjän 
Alankomaissa hankittua erikoislääkärin pätevyyttä.

                                               
1 Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY 

(EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).

2 Neuvoston direktiivi 93/16/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä 
heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa 
vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta, EYVL L 165, 7.7.1993, s. 1–24. Direktiivi 93/16/ETY on 
konsolidoitu muiden direktiivien kanssa direktiivillä 2005/36/EY.
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III. Johtopäätös

Koska Itävallassa ei ole vastaavaa urheilulääketieteen erikoislääkärin tutkintoa, Itävallan 
viranomaisten kieltäytyminen tunnustamasta Alankomaissa hankittua urheilulääketieteen 
erikoislääkärin tutkintoa ei näytä olevan ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa.


