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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με 
την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής στο παράρτημα 
5.1.2 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκθέτει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σχετικά με την αναγνώριση των 
ιατρικών του προσόντων ως καρδιοχειρουργού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται να υπάρχει 
μια απόκλιση στην ονοματολογία, η οποία θα μπορούσε να είχε διασαφηνιστεί με την 
ενσωμάτωση της συγκεκριμένης ειδικότητας στο παράρτημα της οδηγίας. Ο αναφέρων ζητεί 
την παρέμβαση του Κοινοβουλίου για την επίλυση του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Ο αναφέρων θεωρεί ότι στο παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1 θα έπρεπε επίσης να περιλαμβάνονται  
ιατρικές ειδικότητες στην «καρδιοχειρουργική». Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η 
καρδιοχειρουργική δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο παράρτημα V της οδηγίας ως 
ξεχωριστή κατηγορία ιατρικών ειδικοτήτων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει τα 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, σ. 22.
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προσόντα καρδιοχειρουργικής στην κατηγορία της «χειρουργικής θώρακος». Στην περίπτωση 
του αναφέροντα, η συμπερίληψη αυτή δεν υπήρξε χρήσιμη, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες 
κατά την αναγνώριση της ειδικότητας σε άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, οι ιατρικές ειδικότητες υπόκεινται σε ειδικό 
καθεστώς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον αριθμό των 
ρυθμιζόμενων ιατρικών ειδικοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Η οδηγία αυτή επί του 
παρόντος καλύπτει σχετικά την εναρμόνιση των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης  για 54 
ιατρικές ειδικότητες . Ωστόσο, η καρδιοχειρουργική δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις ιατρικές 
ειδικότητες.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει στο 
παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της οδηγίας νέες ιατρικές ειδικότητες οι οποίες είναι κοινές 
τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών. Για την έγκριση ενός τέτοιου μέτρου, η 
Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία επιτροπολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 
58 (3) της οδηγίας.

Τον Οκτώβριο του 2012, η Ουγγαρία έθεσε το ζήτημα της ενσωμάτωσης της 
καρδιοχειρουργικής ως νέας κατηγορίας στο παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος το αίτημα αυτό, αλλά δεν αναμένεται 
κάποια απόφαση πριν από το δεύτερο μισό του 2013 το νωρίτερο.

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ, τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρόταση συζητείται επί του παρόντος στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση πρόκειται να απλουστευθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης 
νέων ιατρικών ειδικοτήτων στο παράρτημα V της οδηγίας, μέσω της μείωσης του ορίου όσον 
αφορά τον απαιτούμενο αριθμό κρατών μελών στο ένα τρίτο. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί 
ακόμη συμφωνία σε σχέση με την πρόταση και την εν λόγω αλλαγή.

Εντωμεταξύ, οι κάτοχοι τίτλων ειδικότητας στην καρδιοχειρουργική μπορούν ήδη να 
επωφεληθούν από την αναγνώριση των προσόντων τους στο πλαίσιο του λεγόμενου «γενικού 
συστήματος» (κεφάλαιο I της οδηγίας 2005/36/ΕΚ).

Συμπεράσματα

Το παράρτημα V, 5.1.3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ δεν είναι εσφαλμένο, όσον αφορά τους 
διαφορετικούς τίτλους κατάρτισης σε ιατρική ειδικότητα. Σε περίπτωση που τουλάχιστον τα 
δύο πέμπτα των κρατών μελών αναφέρουν στην Επιτροπή ότι σε ρυθμιστικό επίπεδο 
θεωρούν την καρδιοχειρουργική ξεχωριστή ειδικότητα, η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης του τίτλου αυτού στο παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Εντωμεταξύ, οι κάτοχοι της ειδικότητας αυτής μπορούν να επωφεληθούν από 
την αναγνώριση των αντίστοιχων προσόντων στο πλαίσιο του λεγόμενου «γενικού 
συστήματος».

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ) , που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014



CM\1017804EL.doc 3/5 PE500.712v02-00

EL

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1 θα έπρεπε επίσης να καλύπτει ιατρικές 
ειδικότητες στην «καρδιοχειρουργική».

Στην αρχική του αναφορά, ο αναφέρων επισημαίνει ότι η καρδιοχειρουργική δεν 
περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο παράρτημα V της οδηγίας ως ξεχωριστή κατηγορία 
ιατρικών ειδικοτήτων. Στη συνέχεια παρέσχε πρόσθετες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι η 
καρδιοχειρουργική δεν είναι μία νέα ιατρική ειδικότητα, αλλά υφίστατο ήδη σε τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη κατά την ημέρα θέσης σε ισχύος της οδηγίας 2005/36/EΚ. Ως εκ τούτου, ο 
αναφέρων ζητεί την αυτόματη ενσωμάτωση της «καρδιοχειρουργικής» στο παράρτημα V, 
σημείο 5.1.3 της οδηγίας.

Σύμφωνα με το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, οι ιατρικές ειδικότητες υπόκεινται σε ειδικό 
καθεστώς. Υφίστανται σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον αριθμό των ρυθμιζόμενων 
ιατρικών ειδικοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Η οδηγία αυτή καλύπτει την παρούσα 
χρονική στιγμή την εναρμόνιση των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης για 54 ιατρικές 
ειδικότητες. Ωστόσο, η καρδιοχειρουργική δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις κατηγορίες.

Η οδηγία 2005/36/EΚ αντικατέστησε δεκαπέντε οδηγίες στο πεδίο της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων ισχύουσες έως τις 20 Οκτωβρίου 2007, μεταξύ των οποίων: Η 
οδηγία 93/16/ΕΟΚ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους. Με την 
οδηγία 2005/36/EΚ, η ΕΕ αναθεώρησε το σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων, προβαίνοντας στον πρώτο πληρέστερο εκσυγχρονισμό του συστήματος από την 
εισαγωγή του. Στο πεδίο των ιατρικών ειδικοτήτων, η εν λόγω οδηγία επαναδιατύπωνε τους 
ισχύοντες κανόνες και προέβλεπε τη νομική βάση για την εισαγωγή μελλοντικής αυτόματης 
αναγνώρισης νέων κατηγοριών ιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίες δεν καλύπτονταν ήδη από το 
παράρτημα V της οδηγίας.

Το άρθρο 5 (3) της οδηγίας 93/16/EΟΚ απαριθμούσε τους  τίτλους ιατρικών ειδικοτήτων που 
ήταν κοινοί σε όλα τα κράτη μέλη και το άρθρο 7 (2) απαριθμούσε τους τίτλους που ήταν 
υπαρκτοί σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και που συμμετείχαν στην αυτόματη αναγνώριση 
των ιατρικών ειδικοτήτων. Ενώ η θωρακοχειρουργική κατατασσόταν ως κατηγορία ιατρικής 
ειδικότητας στο άρθρο 7 (2) της οδηγίας 93/16/EΟΚ, η καρδιοχειρουργική δεν 
συμπεριλαμβανόταν.

Η αιτιολογική σκέψη 20 της οδηγίας 2005/36/EΚ τονίζει τη σημασία διατήρησης των 
επιτευγμάτων της οδηγίας 93/16/EΟΚ στο πεδίο της αυτόματης αναγνώρισης των ιατρικών 
ειδικοτήτων. Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη προβλέπει ότι η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης 
των ιατρικών ειδικοτήτων που είναι κοινές σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεχίσει να εφαρμόζεται για όλες τις αναγνωρισμένες την ημερομηνία έγκρισης της οδηγίας 
2005/36/EΚ ειδικότητες. Ωστόσο, η εν λόγω αιτιολογική σκέψη τονίζει επίσης ότι μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2005/36/EΚ, η αυτόματη αναγνώριση θα πρέπει να 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, σ. 
22.
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ισχύει μόνο στις νέες κατηγορίες ιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη από 
το παράρτημα V της οδηγίας και οι οποίες είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των 
κρατών μελών.

Συνεπώς, καθώς η καρδιοχειρουργική δεν καλυπτόταν αρχικά από την οδηγία 93/16/EΟΚ, η 
εν λόγω κατηγορία ιατρικής ειδικότητας δεν καλυπτόταν αυτόματα ούτε από το παράρτημα V
της οδηγίας 2005/36/EΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει στο 
παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της οδηγίας νέες ιατρικές ειδικότητες οι οποίες είναι κοινές 
τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών. 

Η οδηγία 2013/55/EΕ που τροποποιεί την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς, 
δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα στις 28 Δεκεμβρίου 2013 και θα αρχίσει να ισχύει 
την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της εκσυγχρονισμένης οδηγίας 2005/36/EΚ, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σχετικά με την ενσωμάτωση στο 
παράρτημα V σημείο 5.1.3 νέων ιατρικών ειδικοτήτων κοινών τουλάχιστον στα δύο πέμπτα 
των κρατών μελών.

Τον Οκτώβριο του 2012, η Ουγγαρία έθεσε το ζήτημα της ενσωμάτωσης της 
καρδιοχειρουργικής ως νέας κατηγορίας στο παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος το εν λόγω αίτημα και έχει ζητήσει από 
τα κράτη μέλη τη γνώμη τους σχετικά με την πρόταση. Η Επιτροπή θα προχωρήσει με την 
πρόταση της Ουγγαρίας βάσει των νέων διαδικαστικών κανόνων, όπως προβλέπεται στην 
εκσυγχρονισμένη οδηγία. 

Εντωμεταξύ, οι κάτοχοι τίτλων ειδικότητας στην καρδιοχειρουργική μπορούν ήδη να 
επωφεληθούν από την αναγνώριση των προσόντων τους στο πλαίσιο του λεγόμενου «γενικού 
συστήματος» (κεφάλαιο I της οδηγίας 2005/36/ΕΚ).

Συμπεράσματα

Το παράρτημα V, 5.1.3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ δεν είναι εσφαλμένο όσον αφορά τους 
διαφορετικούς τίτλους κατάρτισης για ιατρική ειδικότητα. Σε περίπτωση που τουλάχιστον τα 
δύο πέμπτα των κρατών μελών αναφέρουν στην Επιτροπή ότι σε ρυθμιστικό επίπεδο 
θεωρούν την καρδιοχειρουργική ξεχωριστή ειδικότητα, η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης του τίτλου αυτού στο παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. 

Εντωμεταξύ, οι κάτοχοι τίτλου στην ειδικότητα αυτή μπορούν να επωφεληθούν από την 
αναγνώριση των αντίστοιχων προσόντων στο πλαίσιο του λεγόμενου «γενικού συστήματος».
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