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Θέμα: Αναφορά 0686/2013, του Lothar Brunke, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εγκατάστασή του με την ιδιότητα του ιατρού στην Ελβετία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος, ηλικίας 62 ετών, και ασκεί το επάγγελμα του ιατρού 
στη Γερμανία από το 1995. Το 2011 υπέβαλε αίτηση για να ανοίξει ιατρείο στην Ελβετία. Η 
αίτησή του απορρίφθηκε διότι, ενώ διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για να ασκήσει το 
επάγγελμα του ιατρού, δεν έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου 
ειδικότητας (Facharztausbildung). Αυτή είναι υποχρεωτική στην Ελβετία προκειμένου να 
αποκτήσει κανείς άδεια για να ανοίξει ιατρείο και άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Ο 
αναφέρων εν συνεχεία ζήτησε να τύχει της ίδιας μεταχείρισης με τους ελβετούς ιατρούς της 
ηλικίας του, που εν προκειμένω θα σήμαινε την υποχρέωση πρόσθετης εκπαίδευσης ως 
«praktischer Arzt» («ιατρός γενικής ιατρικής»). Απορρίφθηκε και αυτό το αίτημα, που 
σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να ανοίξει ο αναφέρων ιατρείο στην Ελβετία είναι να 
παρακολουθήσει πλήρη εκπαίδευση ειδικότητας, διάρκειας τριών έως πέντε ετών. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι πρόκειται για δυσανάλογη απαίτηση, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας 
του και της ιατρικής πείρας του. Άσκησε αγωγή ενώπιον δικαστηρίου, επικαλούμενος στις 
προτάσεις του το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, αλλά το δικαστήριο δεν προέβη σε 
κανένα σχόλιο επ’ αυτού. Πιστεύει ότι η απόφαση των ελβετικών αρχών έρχεται σε 
σύγκρουση με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, στην οποία δηλώνεται ότι οι εθνικοί 
περιορισμοί επί των βασικών ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη πρέπει να 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, να δικαιολογούνται από το γενικό συμφέρον, να είναι 
κατάλληλοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και να μην υπερβαίνουν τα 
αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού μέτρα. Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι οι ελβετικές 
αρχές δεν έλαβαν υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, η οποία εφαρμόζεται στην Ελβετία, και την οδηγία 75/362/ΕΟΚ 
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περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρικής 
και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος 
εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ο αναφέρων θεωρεί 
ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος του επειδή ισχύουν αυστηρότερες απαιτήσεις για τον ίδιο 
από ό,τι για τους ελβετούς ιατρούς της ηλικίας του. Ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αποφάσεις των ελβετικών αρχών και δικαστηρίων οι οποίες 
απορρίπτουν τις αιτήσεις του για να αναγνωριστεί ως ιατρός και/ή να λάβει άδεια για να 
ανοίξει ιατρείο στην Ελβετία αντίκεινται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων ζήτησε επίσης από τα ελβετικά δικαστήρια να 
θέσουν προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 251 και επόμενα της ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο είναι αρμόδιο 
(μόνο) να αποφαίνεται επί προσφυγών που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται με 
προδικαστικές αποφάσεις (μεταξύ άλλων) επί του κύρους και της ερμηνείας των πράξεων 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Δικαστήριο κράτους μέλους (της ΕΕ), ενώπιον του 
οποίου ανακύπτει τέτοιο ζήτημα, δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο για να 
αποφανθεί έπ’ αυτού.

Δεδομένου ότι η Ελβετία δεν αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ, τα ελβετικά δικαστήρια δεν 
δικαιούνται να θέσουν προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, 
όπως προκύπτει από το άρθρο 11 παράγραφος 3 της Συμφωνίας για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων1 (FMPA), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 
2/2011 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ και Ελβετίας της 30ής Σεπτεμβρίου 20112 που 
αντικαθιστά το Παράρτημα ΙΙΙ (Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων), οι 
αποφάσεις επί των προσφυγών, μεταξύ άλλων, δίνουν τη δυνατότητα στα πρόσωπα τα οποία 
αφορά η συμφωνία να προσφύγουν στην αρμόδια εθνική δικαστική αρχή. Παράλληλα, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της FMPA και δεδομένου ότι η εφαρμογή της εν 
λόγω συμφωνίας εμπεριέχει έννοιες του ενωσιακού δικαίου, θα ληφθεί υπόψη η κατάλληλη 
νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ πριν από την ημερομηνία της υπογραφής της. Η 
νομολογία μετά την ημερομηνία αυτή θα κοινοποιείται στην Ελβετία (στην Μικτή επιτροπή 
που ορίζει η FMPA).

Ο δικαστικός έλεγχος όσον αφορά την εφαρμογή της FMPA στην Ελβετία εμπίπτει επομένως 
στην αρμοδιότητα των ελβετικών δικαστηρίων και σε τελευταίο βαθμό στο Ελβετικό 
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Bundesgericht). Στην συγκεκριμένη υπόθεση, ο αναφέρων 

                                               
1 ΕΕ L 114, της 30.4.2002, σ. 6.
2 ΕΕ L 277, της 22.10.11, σ. 20.
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καταγγέλλει την απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου της 1ης Φεβρουαρίου 2013 (υπόθεση 
2C-668/2012) η οποία απέρριψε τα αιτήματά του σε τελευταίο βαθμό. 

Αντίθετα με την άποψη του αναφέροντος, φαίνεται ότι η απόφαση του Ελβετικού Ανώτατου 
Δικαστηρίου δεν παραβιάζει τη διμερή συμφωνία. Συγκεκριμένα, δεν φαίνεται να υφίσταται 
διάκριση βάσει εθνικότητας.

Σύμφωνα με το σημείο 5.1.4 του Παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1, όπως αναφέρεται στο (αναθεωρημένο) 
Παράρτημα ΙΙΙ της FMPA, η Ελβετία δικαιούται να απαιτεί (από την ημερομηνία αναφοράς 
της 1ης Ιουνίου 2002) πτυχίο γενικής ιατρικής. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι ελβετικές 
αρχές θα μπορούσαν να απαιτήσουν από αιτούντα από την ΕΕ το ίδιο επίπεδο προσόντων που 
απαιτούν από τους πολίτες της Ελβετίας. Εντούτοις, φαίνεται ότι ο αναφέρων δεν είναι 
κάτοχος (στη Γερμανία) αντίστοιχων προσόντων (όπως είναι ο τίτλος Facharzt für 
Allgemeinmedizin).

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι ελβετικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη την πρακτική 
επαγγελματική εμπειρία που απέκτησε στη Γερμανία ή την ηλικία του (62 ετών). Αντίθετα, 
απαίτησαν την ολοκλήρωση πρόσθετης κατάρτισης ορισμένων ετών για να αποκτήσει τον 
ελβετικό Weiterbildungstitel. Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε επίσης κεκτημένα δικαιώματα. 

Το άρθρο 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/36/EΚ (όπως αντικατοπτρίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της FMPA) προβλέπει όντως (υπό ορισμένους επιπλέον όρους) κεκτημένα 
δικαιώματα συγκεκριμένα για τους ιατρούς γενικής ιατρικής χωρίς την απόδειξη των τυπικών 
προσόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.4. Σύμφωνα με το άρθρο 30 
παράγραφος 2 της οδηγίας, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών για άσκηση των 
δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο εθνικού συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης εξαρτάται από την κατοχή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει το δικαίωμα του 
κατόχου να ασκεί αυτές τις δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Ελβετικό Δικαστήριο, ο 
αναφέρων δεν παρείχε τεκμήρια κατοχής τέτοιου είδους πιστοποιητικού.

Επιπλέον, ο αναφέρων ζήτησε την εφαρμογή μεταβατικών ρυθμίσεων οι οποίες ίσχυαν στο 
παρελθόν για τους ελβετούς ιατρούς που κατείχαν μόνο πτυχίο βασικής ιατρικής 
εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές έχουν λήξει προ πολλού. Δεδομένου ότι οι 
ρυθμίσεις αυτές δεν ισχύουν πλέον για τους ελβετούς πολίτες, ο ισχυρισμός για εικαζόμενη 
διάκριση είναι αβάσιμος. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της ίδρυσης ιατρείου καθεαυτό δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επομένως ούτε και του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
διμερούς συμφωνίας με την Ελβετία.

Συμπέρασμα

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
βοηθήσει τον αναφέροντα να λάβει αναγνώριση ως ειδικευμένος ιατρός και έγκριση για την 
ίδρυση ιατρείου στην Ελβετία.

                                               
1 ΕΕ L 255, της 30.09.05, σ. 22.


