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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Vasilios Christoforidis, görög állampolgár által a PEIPP (Sürgősségi Orvosok 
Pánhellén Egyesülete) nevében benyújtott 0166/2005. számú petíció az 
orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, 
bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok 
kölcsönös elismeréséről szóló 93/16/EGK irányelv rendelkezései 
végrehajtásának görög hatóságok általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint, aki a PEIPP (Sürgősségi Orvosok Pán-hellén Egyesülete) elnöke, 
a görög hatóságok megsértik az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi 
oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös 
elismeréséről szóló 93/16/EGK irányelvet, különösképpen a 36. cikk (4) bekezdését, és az 
irányelvet a görög jogba átültető elnöki rendelet rendelkezéseit A petíció benyújtója ezért 
felhívja az Európai Parlamentet, hogy biztosítsa az EU jogszabályainak betartását 
Görögországban, valamint az érintett orvosok visszahelyezését az állásukba.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. július 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. május 24.

A Bizottság tisztában van a helyzettel, és 2005. július 13-án levélben hivatalos értesítést 
küldött a Görög Köztársaságnak, amelyben arra az álláspontra helyezkedett, hogy mivel 
Görögország nem rendezte az általános orvosi ellátást nyújtó orvosok szakképzésének 
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helyzetét, nem tett eleget a 93/16/EGK irányelv 30-36. cikkében foglalt kötelezettségeinek.

2006. szeptember 19-én a görög hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy nemzeti előírásaikat hozzáigazítsák a 
2001/19/EGK irányelv által módosított 93/16/EGK irányelv 30., 31. és 36. cikkéhez, attól 
téve függővé az általános orvosi ellátást nyújtó orvosoknak az általános nemzeti 
társadalombiztosítási rendszer keretében folytatott munkáját, hogy elvégeznek egy három 
éves speciális képzést, illetve ha rendelkeznek a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 
tanúsítványokkal.

A Bizottság szigorúan ellenőrizni fogja a görögországi fejleményeket.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. január 25.

A Bizottság 2005. július 13-án levélben hivatalos értesítést küldött a Görög Köztársaságnak, 
amelyben arra az álláspontra helyezkedett, hogy mivel Görögország nem rendezte az általános 
orvosi ellátást nyújtó orvosok szakképzésének helyzetét, nem tett eleget a 93/16/EGK 
irányelv 30–36. cikkében foglalt kötelezettségeinek.

Mivel a görög hatóságok nem nyújtottak be ütemtervet nemzeti előírásaiknak a 2001/19/EGK 
irányelv által módosított 93/16/EGK irányelv 30., 31. és 36. cikkéhez való hozzáigazításáról 
az általános orvosi ellátást nyújtó orvosok képzésének tekintetében, és nem válaszoltak arra a 
kérdésre, hogy milyen intézkedéseket tesznek azon 27 általános orvosi ellátás nyújtására 
jogosító diploma visszavonásáról, amelyet olyan személyek kaptak, akik nem vettek részt az 
általános orvosi ellátást nyújtó orvosok speciális képzésében, a Bizottság 2006. július 4-én 
indokolással ellátott véleményt küldött a görög hatóságok részére.

2006. szeptember 19-én a görög hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy még év 
vége előtt megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy nemzeti előírásaikat 
hozzáigazítsák a 2001/19/EGK irányelv által módosított 93/16/EGK irányelv 30., 31. és 36. 
cikkéhez, attól téve függővé az általános orvosi ellátást nyújtó orvosoknak az általános 
nemzeti társadalombiztosítási rendszer keretében folytatott munkáját, hogy elvégeznek egy 
három éves speciális képzést, illetve ha rendelkeznek a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 
tanúsítványokkal.

A Bizottság továbbra is szigorúan figyelemmel fogja követni a görögországi fejleményeket 
ebben a kérdésben.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 7.

A legutóbbi kiegészítő információk rendelkezésre bocsátása óta a Bizottság 2007. június 27-
én úgy határozott, hogy a jogsértést a Bíróság elé utalja.1

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. december 17.

Az Európai Bíróság 2008. október 2-i ítéletében kijelentette, hogy a Görögország az olyan 
                                               
1 A 2004/4398. számú ügy
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szabályok elfogadásával és fenntartásával, mint amilyen a 3209/2003. számú törvény 19. 
cikkének d.1. és d.2. bekezdése, nem teljesítette a 2001/19/EGK irányelvvel módosított 
93/16/EGK irányelv 30., 31. és 36. cikke szerint fennálló kötelezettségeit. Ennek értelmében a 
nemzeti általános szociális biztonsági rendszer keretében az általános orvos szakma 
gyakorlása hároméves meghatározott képzés teljesítésétől vagy – alternatívaként – a szerzett 
jogokról szóló igazolás meglététől függ.

A Bizottság 2008. november 4-i levelében felkérte a görög hatóságokat, hogy tájékoztassák a 
Bizottságot az általuk a Bíróság ítéletének teljesítése érdekében tett intézkedésekről.
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