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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0611/2008, adresată de Paul Vergeiner, de naţionalitate austriacă, 
privind problemele cu care se confruntă medicii austrieci care încearcă să obţină 
calificare medicală de specialitate în alt stat membru

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că, în Austria, diplomele de formare de bază în medicină sunt acordate la 
finalizarea formării de specialitate sau a formării ca medic generalist. Autorităţile austriece nu 
acordă diplome medicale celor care au finalizat doar studiile de medicină generală în Austria. 
Aceasta presupune că absolvenţii facultăţii de medicină care doresc să se califice ca specialişti 
în alt stat membru şi care trebuie să se înregistreze ca medici pot fi respinşi dacă nu pot 
prezenta calificarea medicală la care se face referire în Directiva 93/16/CEE privind 
facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor 
şi a altor titluri oficiale de calificare. Petiţionarul, care a practicat medicina sportivă în Ţările 
de Jos, susţine că şansele sale de a fi medic specialist în acest domeniu, atât în Austria, cât şi 
într-un stat membru terţ, sunt compromise semnificativ. În consecinţă, acesta solicită 
Parlamentului European să analizeze în ce măsură procedurile austriece sunt în conformitate 
cu spiritul Directivei 93/16/CEE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

I. Petiţia

După ce şi-a obţinut în Austria diploma de formare de bază în medicină, petiţionarul şi-a 
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finalizat formarea de specialitate în medicină sportivă în Ţările de Jos. În prezent, acesta 
doreşte să revină în Austria pentru a se stabili aici. Petiţionarul susţine că a fost informat de 
Camera Medicilor din Austria că nu are drept de migrare. Petiţionarul face trimitere şi la o 
altă petiţie, nr. 230/2006.

II. Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Directiva 2005/36/CE1 prevede un sistem de recunoaştere automată a specializărilor medicale 
în măsura în care acestea sunt incluse în anexa V, punctul 5.1.3. la prezenta directivă. 
Recunoaşterea automată presupune ca asupra cadrului profesional în cauză să nu se aplice
măsuri compensatorii, cum ar fi proba de aptitudini sau stagiul de adaptare.

În cazul în care respectiva specializare (de exemplu, medicina sportivă) nu este inclusă în 
anexa menţionată mai sus, se va aplica sistemul general de recunoaştere. Desigur, acest lucru 
presupune ca o anumită profesie să existe în statul membru în care cadrul profesional doreşte 
să exercite activităţile asociate respectivei specializări. Definirea şi organizarea diferitelor 
specializări medicale intră în prerogativele fiecărui stat membru. De aceea, nu este obligatoriu 
ca o anumită specializare medicală să existe în toate statele membre. 

Petiţia nr. 230/2006, la care face trimitere petiţionarul, se referea la altă problemă, respectiv la 
abordarea austriacă privind acordarea diplomei de bază în medicină – prin condiţionarea 
acesteia de o calificare de specialitate sau de calificarea de medic generalist obţinută în 
Austria – prin care se împiedică libera circulaţie a absolvenţilor de medicină din Austria. 
Desigur, acest lucru nu este conform cu spiritul Directivei 93/16/CEE2 al cărei obiectiv 
principal este acela de a facilita libera circulaţie a medicilor în interiorul Uniunii Europene. 
Aşa cum se menţionează în răspunsul la această petiţie, Comisia a contactat autorităţile 
austriece şi le-a solicitat soluţionarea problemei. Până la rezolvarea acestei chestiuni, Comisia 
a solicitat, de asemenea, autorităţilor austriece să recunoască aceste calificări profesionale de
medic specialist şi medic generalist obţinute de absolvenţii austrieci în alt stat membru, 
deoarece o abordare diferită ar contrazice spiritul Directivei 93/16/CEE şi astfel al Directivei
2005/36/CE. 

În acest caz, problema care se pune este de altă natură. Dat fiind că în Austria nu există 
specializarea în medicină sportivă, autorităţile austriece nu pot recunoaşte calificarea de 
specialitate obţinută de petiţionar în Ţările de Jos.

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European ş i  a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor 

profesionale, Jurnalul Oficial L255, 30 septembrie 2005 - pagina 22.

2 Directiva 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi 
recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, JO L 165, 7.7.1993, 
pp. 1–24. Directiva 93/16/CEE a fost consolidată cu alte directive în Directiva 2005/36/CE.
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III. Concluzie

Dat fiind faptul că în Austria nu există o calificare corespondentă de specialist în medicină 
sportivă, autorităţile austriece nu par să încalce nicio lege a Uniunii Europene prin 
nerecunoaşterea calificării de specialist în medicină sportivă obţinută în Ţările de Jos.


