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17.12.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0166/2005, ingiven av Vasilios Christoforidis (grekisk 
medborgare), för PEIPP (”panhellenska förbundet för räddningsläkare”), om de 
grekiska myndigheternas underlåtenhet att genomföra bestämmelserna i 
direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt 
erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är ordförande för PEIPP (”panhellenska förbundet för räddningsläkare”), 
anser att de grekiska myndigheterna överträder direktiv 93/16/EEG om underlättande av 
läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra 
behörighetsbevis, särskilt artikel 36.4 i detta, och bestämmelserna i det presidentdekret genom 
vilket direktivet införlivats i grekisk rätt. Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet 
att se till att EU-lagstiftningen följs i Grekland och att de berörda läkarna återinsätts.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 juli 2005. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 24 maj 2006

Kommissionen är väl medveten om situationen och skickade en formell underrättelse till 
Republiken Grekland den 13 juli 2005, där kommissionen framförde ståndpunkten att 
Grekland inte har infört utbildningsprogram för allmänpraktiserande läkare och därmed inte 
uppfyllt sina skyldigheter enligt artiklarna 30–36 i direktiv 93/16/EEG.

Den 19 september 2005 meddelade de grekiska myndigheterna kommissionen att de skulle 
vidta de åtgärder som krävdes för att anpassa sina bestämmelser till artiklarna 30, 31 och 36 i 
direktiv 93/16/EEG, ändrat genom direktiv 2001/19/EEG. Detta innebär att utövandet av yrket 
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allmänpraktiserade läkare inom ramen för det nationella allmänna socialförsäkringssystemet 
förutsätter att personen i fråga har fullgjort en specialutbildning på tre år eller har ett bevis på 
sina förvärvade rättigheter.

Kommissionen kommer att noggrant övervaka Greklands uppföljning av detta ärende.

4. Kommissionens svar, mottaget den 25 januari 2007

Den 13 juli 2005 skickade kommissionen en formell underrättelse till Republiken Grekland, 
där kommissionen framförde ståndpunkten att Grekland inte har infört utbildningsprogram för 
allmänpraktiserande läkare och därmed inte uppfyllt sina skyldigheter enligt artiklarna 30–36 
i direktiv 93/16/EEG.

Eftersom de grekiska myndigheterna inte skickade en tydlig tidsplan för antagandet av den 
nya lagstiftningen för att anpassa den till artiklarna 30, 31 och 36 i direktiv 93/16/EEG, ändrat 
genom direktiv 2001/19/EEG angående utbildning för allmänpraktiserande läkare, och inte 
svarade på frågan om vilka åtgärder som skulle vidtas för att dra tillbaka de 
27 utbildningsbevis för allmänpraktiserande läkare som hade utfärdats för personer som inte 
genomgått den särskilda utbildningen för allmänpraktiserande läkare, skickade kommissionen 
ett motiverat yttrande till de grekiska myndigheterna den 4 juli 2006.

Den 19 september 2006 meddelade de grekiska myndigheterna kommissionen att de senast 
vid årets slut skulle vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sina bestämmelser till 
artiklarna 30, 31 och 36 i direktiv 93/16/EEG, ändrat genom direktiv 2001/19/EEG. Detta 
skulle innebära att utövandet av yrket allmänpraktiserade läkare inom ramen för det nationella 
allmänna socialförsäkringssystemet förutsätter att personen i fråga har fullgjort en 
specialutbildning på tre år eller har ett bevis på sina förvärvade rättigheter.

Kommissionen kommer att fortsätta att noggrant övervaka Greklands uppföljning av detta 
ärende.

5. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2008

Sedan de senaste uppgifterna inkommit beslutade kommissionen den 27 juni 2007 att vända 
sig till EG-domstolen angående överträdelsen av lagstiftningen1. 

6. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 17 december 2008

Den 2 oktober 2008 meddelade EG-domstolen en dom i vilken det fastslogs att Grekland 
genom att anta och upprätthålla förordningar som artikel 29, punkt d.1 och d.2 i 
rättsakt 3209/2003 inte uppfyllde sina skyldigheter enligt artikel 30, 31 och 36 i 
direktiv 93/16/EEG, ändrat genom direktiv 2001/19/EEG. Genom direktivet görs utövandet 
av yrket allmänpraktiserande läkare i enlighet med det nationella allmänna 
socialförsäkringssystemet beroende av att man fullgör en särskild treårig utbildning eller att 
man innehar ett bevis på förvärvade rättigheter.

                                               
1 Mål nr 2004/4398.
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Kommissionen uppmanade i en skrivelse av den 4 november 2008 de grekiska myndigheterna 
att meddela kommissionen om de åtgärder som vidtas av dem för att genomföra domstolens 
dom.
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