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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0166/2005, którą złożył Vasilios Christoforidis (Grecja), w imieniu 
PEIPP (Helleńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Służb Ratowniczych), 
w sprawie niewdrożenia przez greckie władze przepisów dyrektywy 
93/16/EWG mającej na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy 
i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest przewodniczącym PEIPP (Helleńskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Służb Ratowniczych) utrzymuje, że greckie władze naruszają dyrektywę 93/16/EWG 
mającą na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich 
dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, 
zwłaszcza art. 36 ust. 4 oraz przepisy dekretu prezydenckiego wdrażającego dyrektywę do 
prawa greckiego. Składający petycję wzywa zatem Parlament Europejski, aby zapewnił 
zgodność z prawodawstwem UE w Grecji oraz zapewnił przywrócenie na stanowiska 
poszkodowanych lekarzy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 maja 2006 r.

Komisja jest świadoma sytuacji i w dniu 13 lipca 2005 r. przesłała Grecji wezwanie do 
usunięcia uchybienia, w którym stwierdziła, że niewdrażając programu szkolenia dla lekarzy 
ogólnych Grecja nie wykonała zobowiązań wynikających z art. 30-36 dyrektywy 93/16/EWG.
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W dniu 19 września 2005 r. władze greckie poinformowały Komisję, że przyjmą niezbędne 
środki w celu dostosowania swoich przepisów tak, aby były one zgodne z art. 30, 31 i 36 
dyrektywy 93/16/EWG zmienionej dyrektywą 2001/19/EWG, uzależniającą wykonywanie 
zawodu lekarza ogólnego w ramach krajowego powszechnego systemu zabezpieczenia 
społecznego od ukończenia trzyletniego specjalistycznego szkolenia lub od posiadania 
świadectwa potwierdzającego nabyte prawa.

Komisja będzie ściśle nadzorować dalsze działania podjęte przez Grecję.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

W dniu 13 lipca 2005 r. Komisja przesłała Grecji wezwanie do usunięcia uchybienia, 
w którym stwierdziła, że Grecja nie wdrożyła programu szkolenia dla lekarzy ogólnych, 
a zatem nie wykonała zobowiązań wynikających z art. 30-36 dyrektywy 93/16/EWG.

Ponieważ władze greckie nie dostarczyły konkretnego harmonogramu przyjęcia nowych 
przepisów mających na celu dostosowanie ich do art. 30, 31 i 36 dyrektywy 93/16/EWG, 
zmienionej dyrektywą 2001/19/EWG w sprawie szkolenia lekarzy ogólnych, i nie udzieliły 
odpowiedzi na pytanie o to, jakie środki zostaną przyjęte w celu odebrania 27 dyplomów 
nadanych lekarzom ogólnym, którzy nie odbyli specjalistycznego szkolenia dla lekarzy 
ogólnych, w dniu 4 lipca 2006 r. Komisja przekazała greckim władzom uzasadnioną opinię.   

W dniu 19 września 2006 r. władze greckie poinformowały Komisję, że do końca roku 
przyjmą niezbędne środki w celu dostosowania swoich przepisów tak, aby były one zgodne 
z art. 30, 31 i 36 dyrektywy 93/16/EWG, zmienionej dyrektywą 2001/19/EWG, uzależniającą 
wykonywanie zawodu lekarza ogólnego w ramach krajowego powszechnego systemu 
zabezpieczenia społecznego od ukończenia trzyletniego specjalistycznego szkolenia lub od 
posiadania świadectwa potwierdzającego nabyte prawa.

Komisja będzie nadal ściśle nadzorować dalsze działania podjęte w tej sprawie przez Grecję.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

W związku z tym, że przedstawiono aktualne informacje dodatkowe, Komisja w dniu 
27 czerwca 2007 r. podjęła decyzję o przekazaniu postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego do Trybunału1. 

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

W dniu 2 października 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w którym 
orzekł, że przyjmując i utrzymując takie przepisy, jak art. 29 ust. d.1 i d.2 ustawy 3209/2003, 
Grecja nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z art. 30, 31 i 36 dyrektywy 
93/16/EWG, zmienionej dyrektywą 2001/19/EWG. Obejmuje to uzależnienie wykonywania 
zawodu lekarza ogólnego w ramach krajowego powszechnego systemu zabezpieczenia 
społecznego od ukończenia trzyletniego specjalistycznego szkolenia lub od posiadania 
świadectwa potwierdzającego nabyte prawa.
                                               
1 Sprawa 2004/4398.
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W piśmie z dnia 4 listopada 2008 r. Komisja zwróciła się do władz greckich o dostarczenie 
informacji o środkach przyjętych w celu zmiany przepisów zgodnie z wyrokiem Trybunału.
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