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Asia: Vetoomus nro 166/2005, Vasilios Christoforidis, Kreikan kansalainen, 
(PEIPP-yhdistyksen -puolesta (ensihoitolääkäreiden panhelleeninen yhdistys), 
Kreikan viranomaisten laiminlyönnistä koskien lääkäreiden vapaan 
liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden 
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen 
tunnustamisen helpottamisesta annetun direktiivin 93/16/ETY määräysten 
täytäntöönpanosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, ensihoitolääkäreiden panhelleenisen yhdistyksen (PEIPP) 
puheenjohtaja, väittää, että Kreikan viranomaiset rikkovat lääkäreiden vapaan liikkuvuuden 
sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta 
osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettua 
direktiiviä 93/16/ETY, erityisesti sen 36 artiklan 4 kohtaa, sekä presidentin asetuksessa 
esitettyjä määräyksiä, joilla direktiivi pannaan täytäntöön Kreikan lainsäädännön puitteissa. 
Tämän perusteella vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia varmistamaan, että 
viranomaiset noudattavat EU:n lainsäädäntöä ja että vahinkoa kärsivät lääkärit saavat virkansa 
takaisin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. heinäkuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. toukokuuta 2006

Komission on tietoinen tilanteesta ja on 13. heinäkuuta 2005 lähettänyt Kreikan tasavallalle 
virallisen huomautuksen, jossa se katsoi, että koska Kreikka ei ole ottanut käyttöön 
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yleislääkäreille tarkoitettua koulutusohjelmaa, se ei ole täyttänyt direktiivin 93/16/ETY 30–
36 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan.

Kreikan viranomaiset ilmoittivat 19. syyskuuta 2005 komissiolle, että ne toteuttaisivat 
tarvittavat toimet muuttaakseen asetuksiaan yhdenmukaisiksi direktiivin 93/16/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/19/ETY, 30, 31 ja 36 artiklan määräysten 
kanssa. Näin ollen yleislääkärin ammatin harjoittaminen kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän 
piirissä riippuisi kolme vuotta kestävän erityiskoulutuksen suorittamisesta tai vaihtoehtoisesti 
saavutettuja oikeuksia koskevasta todistuksesta.

Komissio valvoo tarkasti Kreikan jatkotoimenpiteiden toteuttamista.

4. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Komissio lähetti 13. heinäkuuta 2005 Kreikan tasavallalle virallisen huomautuksen, jossa se 
katsoi, että Kreikka ei ole onnistunut ottamaan käyttöön yleislääkäreille tarkoitettua 
koulutusohjelmaa ja että se ei näin ollen ole onnistunut täyttämään direktiivin 93/16/ETY 30–
36 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan.

Koska Kreikan viranomaiset eivät lähettäneet selkeää aikataulua sellaisen uuden 
lainsäädännön hyväksymiselle, jolla lainsäädäntö mukautettaisiin direktiivin 93/16/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/19/ETY, yleislääkäreiden kouluttamista 
koskeviin 30, 31 ja 36 artiklan määräyksiin, eikä se vastannut kysymykseen siitä, mitä 
toimenpiteitä toteutettaisiin niiden 27 yleislääkäreille myönnetyn tutkintotodistuksen 
peruuttamiseksi, jotka on myönnetty henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet yleislääkäreille 
tarkoitettua erityiskoulutusta, komissio lähetti Kreikan viranomaisille perustellun lausunnon 
4. heinäkuuta 2006.

Kreikan viranomaiset ilmoittivat 19. syyskuuta 2006 komissiolle, että ne toteuttaisivat vuoden 
loppuun mennessä tarvittavat toimet muuttaakseen lainsäädäntöään yhdenmukaiseksi 
direktiivin 93/16/ETY, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2001/19/ETY, 30, 31 ja 
36 artiklan määräysten kanssa. Näin ollen yleislääkärin ammatin harjoittaminen kansallisen 
sosiaaliturvajärjestelmän piirissä riippuisi kolme vuotta kestävän erityiskoulutuksen 
suorittamisesta tai vaihtoehtoisesti saavutettuja oikeuksia koskevasta todistuksesta.

Komissio seuraa edelleen tarkasti jatkotoimenpiteitä, joita Kreikka toteuttaa tämän asian 
osalta.

5. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008

Viimeisimpien saamiensa lisätietojen perusteella komissio on päättänyt 27. kesäkuuta 2007 
siirtää rikkomuksen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi1. 

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 17. joulukuuta 2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 2. lokakuuta 2008 tuomion, jossa todettiin, että 
                                               
1 Asia n:o 2004/4398



CM\759725FI.doc 3/3 PE374.282v01-00

FI

hyväksymällä ja soveltamalla asetuksia, muun muassa lain 3209/2003 29 artiklan d.1 ja 
d.2 alakohtia, Kreikka ei täyttänyt direktiivin 93/16/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 2001/19/ETY, 30, 31 ja 36 artiklan mukaisia velvoitteitaan. Tästä syystä 
yleislääkärin ammatin harjoittaminen kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä riippuisi 
kolme vuotta kestävän erityiskoulutuksen suorittamisesta tai vaihtoehtoisesti saavutettuja 
oikeuksia koskevasta todistuksesta.

Komissio pyysi 4. marraskuuta 2008 lähettämässään kirjeessä Kreikan viranomaisia 
ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
antaman tuomion noudattamiseksi.
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