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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0166/2005 af Vasilios Christoforidis, græsk statsborger, for PEIPP 
(den græske sammenslutning af akutlæger), om de græske myndigheders 
manglende gennemførelse af bestemmelserne i direktiv 93/16/EØF om fremme af 
den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres 
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

1. Sammendrag

Andrageren, som er formand for PEIPP (den græske sammenslutning af akutlæger), hævder, 
at de græske myndigheder krænker direktiv 36/4/EØF om fremme af den frie bevægelighed 
for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre 
kvalifikationsbeviser, herunder navnlig artikel 36, stk. 4, og bestemmelserne i præsidentiel 
anordning om gennemførelse af direktivet i henhold til græsk lovgivning. Andrageren 
opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at sikre, at EU-lovgivningen overholdes i 
Grækenland, og at de berørte læger genindsættes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2005). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. maj 2006.

Kommissionen er bekendt med situationen og sendte en åbningsskrivelse til Grækenland den 
13. juli 2005, hvori den konstaterede, at Grækenland ikke opfyldte sine forpligtelser i henhold 
til artikel 30-36 i direktiv 93/16/EØF, idet Grækenland ikke havde iværksat et 
uddannelsesprogram for praktiserende læger.

Den 19. september 2005 oplyste de græske myndigheder Kommissionen, at de ville 
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iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse de græske bestemmelser 
og bringe dem i overensstemmelse med artikel 30, 31 og 36 i direktiv 93/16/EØF, som ændret 
ved direktiv 2001/19/EØF, så udøvelse af virksomhed som alment praktiserende læge inden
for rammerne af den nationale sociale sikringsordning gøres betinget af, at den særlige 
treårige uddannelse er afsluttet, eller at et eksamensbevis er erhvervet.

Kommissionen vil nøje overvåge Grækenlands opfølgning herpå.

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Den 13. juli 2005 sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Grækenland, hvori 
Kommissionen anførte, at Grækenland ikke havde iværksat uddannelsesprogrammet for 
praktiserende læger og derved ikke opfyldte sine forpligtelser i henhold til artikel 30-36 i 
direktiv 93/16/EØF.

Da de græske myndigheder ikke sendte en tydelig tidsplan for vedtagelsen af ny lovgivning 
med henblik på at tilpasse lovgivningen til artikel 30, 31 og 36 i direktiv 93/16/EØF, som 
ændret ved direktiv 2001/19/EØF vedrørende uddannelse af praktiserende læger, og ikke 
besvarede spørgsmålet om, hvilke foranstaltninger der ville blive truffet med henblik på at 
tilbagetrække de 27 udnævnelser til praktiserende læge, som var blevet givet til personer, der 
ikke havde gennemført den særlige uddannelse for praktiserende læger, sendte Kommissionen 
en begrundet udtalelse til de græske myndigheder den 4. juli 2006.

Den 19. september 2006 oplyste de græske myndigheder Kommissionen om, at de inden 
udgangen af året ville iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse de 
græske bestemmelser og bringe dem i overensstemmelse med artikel 30, 31 og 36 i direktiv 
93/16/EØF, som ændret ved direktiv 2001/19/EØF, således at udøvelse af virksomhed som 
alment praktiserende læge inden for rammerne af den nationale sociale sikringsordning gøres 
betinget af, at den særlige treårige uddannelse er afsluttet, eller at et eksamensbevis er 
erhvervet.

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge Grækenlands opfølgning herpå.

5. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

Siden de seneste supplerende oplysninger er blevet tilvejebragt, har Kommissionen den 27. 
juni 2007 besluttet at forelægge overtrædelsen for Domstolen1.

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. december 2008.

Den 20. oktober 2008 afsagde EU-Domstolen en dom, hvori det var fastsat, at Grækenland 
ved vedtagelse og opretholdelse af bestemmelser som artikel 29, stk. d.1 og d.2 i lov 
3209/2003 ikke havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 30, 31 og 36 i direktiv 
93/16/EØF, som ændret ved direktiv 2001/19/EØF, således at udøvelse af virksomhed som 
alment praktiserende læge inden for rammerne af den nationale sociale sikringsordning gøres 
betinget af, at den særlige treårige uddannelse er afsluttet, eller at et eksamensbevis er 
erhvervet.
                                               
1 Sag nr. 2004/4398.



CM\759725DA.doc 3/3 PE374.282/REV IIIv01-00

DA

Den 4. november 2008 sendte Kommissionen en skrivelse til de græske myndigheder med 
anmodning om oplysninger om, hvilke foranstaltninger de græske myndigheder har truffet til 
efterlevelse af Domstolens dom.
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