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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0166/2005, внесена от Vasilios Christoforidis, с гръцко 
гражданство, от името на PEIPP (Общогръцко сдружение на лекарите 
спасители), относно неизпълнението от страна на гръцките органи на
разпоредбите на Директива 93/16/ЕИО относно улесняване на
свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните 
дипломи, удостоверения и други официални документи за 
професионална квалификация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е председател на PEIPP (Общогръцко сдружение на 
лекарите спасители), твърди че гръцките органи нарушават Директива 93/16/ЕИО 
относно улесняване на свободното движение на лекарите и взаимното признаване на 
техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална 
квалификация, по-специално член 36, параграф 4 и разпоредбите на указа на 
президента, с които директивата се въвежда в гръцкото законодателство. Затова 
вносителят на петицията призовава Европейския парламент да осигури спазването на 
законодателството на ЕС в Гърция и възстановяването на длъжност на засегнатите 
лекари.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2005 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 24 май 2006 г.

Комисията е добре запозната със ситуацията и на 13 юли 2005 г. изпрати официално 
съобщение до Република Гърция, в което изразява становище, че като не е въвела 
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програма за обучение на общопрактикуващи лекари, Гърция не е изпълнила своите 
задължения по членове 30 до 36 от Директива 93/16/ЕИО.

На 19 септември 2005 г. гръцките органи информираха Комисията, че ще предприемат 
необходимите мерки, за да хармонизират своята нормативна уредба и да я приведат в 
съответствие с членове 30, 31 и 36 от Директива 93/16/ЕИО, изменена с Директива 
2001/19/ЕИО, според която упражняването на професията общопрактикуващ лекар в 
рамките на националната обща социалноосигурителна система е предмет на
преминаването на специално тригодишно обучение или на притежаването на 
свидетелство за придобити права.

Комисията ще следи отблизо предприетите от Гърция последващи действия.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

На 13 юли 2005 г. Комисията изпрати официално съобщение до Република Гърция, в 
което изразява становище, че Гърция не е въвела програмата за обучение на 
общопрактикуващи лекари и така не е изпълнила своите задължения по членове 30 до 
36 от Директива 93/16/ЕИО.

Тъй като гръцките органи не изпратиха ясна програма с указани срокове за приемането 
на новото законодателство, което има за цел неговото хармонизиране с членове 30, 31 и
36 от Директива 93/16/ЕИО, изменена с Директива 2001/19/ЕИО, за обучението за 
общопрактикуващ лекар и не отговориха на въпроса какви мерки ще бъдат взети за 
отнемане на 27-те дипломи на общопрактикуващи лекари, издадени на лица, които не 
са преминали специалното обучение за общопрактикуващи лекари, на 4 юли 2006 г. 
Комисията изпрати обосновано становище до гръцките органи.

На 19 септември 2006 г.  гръцките органи информираха Комисията, че до края на 
годината ще предприемат необходимите мерки, за да хармонизират своята нормативна 
уредба и да я приведат в съответствие с членове 30, 31 и 36 от Директива 93/16/ЕИО, 
изменена с Директива 2001/19/ЕИО, според която упражняването на професията 
общопрактикуващ лекар в рамките на националната обща социалноосигурителна 
система е предмет на преминаването на специално тригодишно обучение или на 
притежаването на удостоверение за придобити права.

Комисията ще продължи да следи отблизо предприетите от Гърция последващи 
действия във връзка с този въпрос.

5. Отговор от Комисията, получен на 7 март 2008 г.

След предоставянето на последната допълнителна информация на 27 юни 2007 г. 
Комисията реши да отнесе нарушението до Съда1.

6. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

                                               
1 Дело № 2004/4398.
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На 2 октомври 2008 г. Съдът на Европейските общности излезе с решение, в което 
постановява, че чрез приемането и поддържането на изисквания, като указаните в член
29, параграфи г.1 и г.2 на Закон 3209/2003, Гърция не е спазила задълженията си 
съгласно членове 30, 31 и 36 от Директива 93/16/ЕИО, изменена с Директива 
2001/19/ЕИО. Това води до положение, в което упражняването на професията на 
общопрактикуващ лекар в рамките на националната обща социалноосигурителна 
система е предмет на преминаването на специално тригодишно обучение или на
притежаването на удостоверение за придобити права.

С писмо от 4 ноември 2008 г. Комисията изиска от гръцките органи информация 
относно мерките, които са предприели за въвеждане в сила решението на Съда.
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