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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία είναι υπήκοος της Ρουμανίας και κάτοικος του ΗΒ, επισημαίνει τις 
ανεπάρκειες του βρετανικού συστήματος όσον αφορά την αναγνώριση πιστοποιητικών 
ειδίκευσης άλλων χωρών της ΕΕ, ιδίως, μεταξύ άλλων, στον τομέα της ιατρικής 
αποκατάστασης. Θεωρεί ότι αντιμετωπίζεται ως μη υπήκοος της ΕΕ, δεδομένου ότι της έγινε 
σύσταση να παρακολουθήσει εκ νέου ολόκληρο το πρόγραμμα ειδίκευσης στον τομέα της 
αποκατάστασης. Θίγει τρία συγκεκριμένα ζητήματα και βάσει αυτών υποστηρίζει ότι ΗΒ 
ίσως να παραβιάζει τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ και ζητεί από το ΕΚ να εξετάσει το 
ζήτημα.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η αναφέρουσα είναι πολίτης της Ρουμανίας, η οποία έλαβε δίπλωμα ειδίκευσης στην ιατρική 
αποκατάστασης στη Ρουμανία. Η αναφέρουσα αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την αναγνώριση 
της ειδικότητάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το Παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1 ("η οδηγία") θα έπρεπε να περιλαμβάνει τον 
εθνικό τίτλο σπουδών που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατηγορία ιατρικής ειδίκευσης 
"Φυσιοθεραπεία (ελάχιστη περίοδος εκπαίδευσης: 3 έτη)". Κάτι τέτοιο θα της επέτρεπε να 
δικαιούται την αυτόματη αναγνώριση της ιατρικής της ειδίκευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η αναφέρουσα αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες να ανταποκριθεί στο μέτρο αντιστάθμισης 
που ζητήθηκε ως προϋπόθεση για την αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ αποτελεί το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία ισχύει για όλους τους υπηκόους ενός κράτους 
μέλους που επιθυμούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν ένα ρυθμισμένο επάγγελμα σε άλλο 
κράτος μέλος.
Στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων επί τη βάσει 
συνθηκών εναρμονισμένης εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο III του Τίτλου III
της οδηγίας, οι ιατρικές ειδικότητες διέπονται από ένα ειδικό καθεστώς. Το καθεστώς αυτό 
απορρέει από το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στον αριθμό των ρυθμισμένων 
ιατρικών ειδικοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη. Έτσι, ενώ η οδηγία καλύπτει την εναρμόνιση 
των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για 54 ιατρικές ειδικότητες (Παράρτημα V, σημείο
5.1.3. της οδηγίας), δεν ρυθμίζουν όλα τα κράτη μέλη τις ιατρικές αυτές ειδικότητες στο 
πλαίσιο των εθνικών συστημάτων τους για την υγειονομική περίθαλψη.
Βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 7 της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να γνωστοποιούν
στην Επιτροπή τους τίτλους των ιατρικών τους ειδικοτήτων. Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνονται 
στη συνέχεια στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και καλύπτονται από 
το καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης της οδηγίας, καθόσον η ίδια ειδικότητα αναφέρεται 
τόσο για το κράτος μέλος καταγωγής όσο και για το κράτος μέλος φιλοξενίας στο 
Παράρτημα V της οδηγίας.

Είναι αλήθεια ότι, δυνάμει της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να μη γνωστοποιήσουν 
ορισμένες ιατρικές ειδικότητες στην Επιτροπή, έστω και αν αυτές οι ειδικότητες ρυθμίζονται 
στην επικράτειά τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιατρικές ειδικότητες διαφοροποιούνται από τα 
άλλα επαγγέλματα που καλύπτονται από τον Τίτλο III, Κεφάλαιο III της οδηγίας.

Συνεπώς είναι προφανές ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είτε να προσθέσει 
έναν εθνικό τίτλο εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της 
οδηγίας χωρίς τη γνωστοποίηση από το οικείο κράτος μέλος, είτε να δημοσιεύσει κατάλληλη 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 21
παράγραφος 7 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο θέμα αυτό.

Συνεπώς, για κάθε κατηγορία ιατρικών ειδικεύσεων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, 
σημείο 5.1.3 της οδηγίας, τα κράτη μέλη δικαιούνται να αποφασίσουν αν επιθυμούν ή όχι να 
συμμετάσχουν στο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των συγκεκριμένων προσόντων. Σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες μια δεδομένη ιατρική ειδικότητα ρυθμίζεται στο 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, Επίσημη Εφημερίδα L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου

2005 - σελίδα 22.
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κράτος μέλος φιλοξενίας, αλλά ο αντίστοιχος εθνικός τίτλος δεν γνωστοποιείται στην 
Επιτροπή από το εν λόγω κράτος μέλος, οι επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει τα προσόντα 
τους σε άλλα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν την αναγνώριση της ειδικότητάς τους στο 
κράτος μέλος φιλοξενίας βάσει του λεγόμενου γενικού συστήματος (Τίτλος III, Κεφάλαιο I
της οδηγίας).

Βάσει του γενικού συστήματος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους φιλοξενίας μπορεί να 
συγκρίνει την εκπαίδευση του επαγγελματία με τις δικές της εθνικές απαιτήσεις εκπαίδευσης. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον βασικό κορμό της εκπαίδευσης των 
δύο κρατών μελών, το κράτος μέλος φιλοξενίας μπορεί να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα 
πριν αναγνωρίσει τα προσόντα του ειδικού επαγγελματία που εκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό. 

Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου εξέτασε
την αίτηση της αναφέρουσας βάσει του γενικού συστήματος και επέβαλε αντισταθμιστικά 
μέτρα. Η απαίτηση αυτή είναι συνεπής προς την οδηγία.

Αν και η αναφέρουσα αμφισβητεί την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οδηγία σαφώς
επιτρέπει στα κράτη μέλη φιλοξενίας να επιβάλλουν απαιτήσεις για τέτοια αντισταθμιστικά 
μέτρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας, κάθε περίοδος
προσαρμογής που καλείται να συμπληρώσει η αναφέρουσα ως προϋπόθεση για αναγνώριση, 
θα μπορούσε να υπόκειται σε εποπτεία και να συνοδεύεται από περαιτέρω κατάρτιση. Αυτή η 
περίοδος εποπτευόμενης πρακτικής υποβάλλεται σε αξιολόγηση.

Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 3 της οδηγίας, η απόφαση μιας αρμόδιας 
αρχής υπόκειται σε προσφυγή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Με βάση τις πληροφορίες που
διατέθηκαν στην Επιτροπή, φαίνεται ότι η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει 
παράσχει στην αναφέρουσα λεπτομερείς πληροφορίες για τις δυνατότητες προσφυγής 
δυνάμει του εθνικού δικαίου.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, μη γνωστοποιώντας στην 
Επιτροπή την ιατρική του ειδίκευση στην "ιατρική αποκατάστασης" δεν παραβίασε την
οδηγία 2005/36/ΕΚ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στο θέμα 
αυτό.

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εφαρμόσει ορθά το λεγόμενο γενικό 
σύστημα για την αναγνώριση της ιατρικής ειδικότητας της αναφέρουσας.

Η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε επίσης την αναφέρουσα σχετικά με τις 
δυνατότητες προσφυγής κατά της απόφασής της σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, όπως ορίζει το 
άρθρο 51 παράγραφος 3 της οδηγίας.


