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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0923/2013 του Álvaro Lahoz Tornos, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αναγνώριση ιατρικής ειδικότητας ως νέας κατηγορίας ή εντός 
υφιστάμενης κατηγορίας στο παράρτημα V της οδηγίας 2005/36/EΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαπιστώνει ότι στην οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, στο παράρτημα V αυτής, σημείο 5.1.3., ακόμη δεν αναφέρεται η 
καρδιοαγγειακή χειρουργική, πτυχίο 5ετίας στην Ισπανία, στην ευρωπαϊκή κατηγορία 
χειρουργικής θώρακος. Ο αναφέρων διαπιστώνει ότι, ωστόσο, για την Ιταλία αναφέρονται 
δύο ειδικότητες, η χειρουργική θώρακος και η καρδιοχειρουργική, στην ίδια κατηγορία. Κατά 
συνέπεια, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι πρέπει να γίνει το ίδιο για την Ισπανία, για την οποία 
επί του παρόντος αναφέρεται μόνο η χειρουργική θώρακος. Εξαιτίας αυτής της ασυνέπειας, ο 
αναφέρων αντιμετωπίζει εμπόδια προκειμένου να εργαστεί στη Γαλλία και, κατά συνέπεια, 
να ασκήσει το δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

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 εναρμόνιση 
των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης για 54 κατηγορίες ιατρικών ειδικοτήτων. Παρόλο που 
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η χειρουργική θώρακος περιλαμβάνεται σε αυτές τις κατηγορίες, η καρδιοχειρουργική 
(καρδιαγγειακή χειρουργική) δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο παράρτημα.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους τίτλους ειδικότητας σε εθνικό επίπεδο. 
Μετά από αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προγραμμάτων κατάρτισης με τις 
εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις, οι τίτλοι εντάσσονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.3 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Κατά συνέπεια, οι τίτλοι αυτοί εμπίπτουν σε καθεστώς αυτόματης 
αναγνώρισης όπως ορίζει το άρθρο 21 παράγραφος 6 της οδηγίας 2005/36/EΚ, στο βαθμό 
που η ειδικότητα υφίσταται τόσο στο κράτος μέλος καταγωγής όσο και στο κράτος μέλος 
υποδοχής. 

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ορίζει μόνο την ελάχιστη περίοδο κατάρτισης για κάθε κατηγορία 
ιατρικών ειδικοτήτων. Εντούτοις, η οδηγία δεν εναρμονίζει το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας 
ιατρικής ειδίκευσης ούτε και το εύρος των σχετικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση της 
χειρουργικής θώρακος, η ελάχιστη περίοδος κατάρτισης είναι 5 έτη.

Το ισπανικό πρόγραμμα ειδίκευσης Cirugía torácica πληροί τα κριτήρια ελάχιστης διάρκειας 
που ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ. 

Εάν η Ισπανία δεν αποφασίσει να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τον τίτλο της στην 
κατηγορία ιατρικής ειδικότητας «χειρουργική θώρακος» και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, 
ο ισχύων τίτλος πρέπει να παραμείνει στο παράρτημα V σημείο 5.1.3. της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Η πρωτοβουλία για την κοινοποίηση αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών.

Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους 
τίτλους των προγραμμάτων εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών σε εθνικό επίπεδο χωρίς να 
λάβει κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

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 τέθηκε σε ισχύ στις 17 
Ιανουαρίου 2014.

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.

Εν τω μεταξύ, 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).
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Συμπεράσματα

Όσον αφορά τους τίτλους των ισπανικών ιατρικών ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα V σημείο 5.1.3 της οδηγίας 2005/36/EΚ, αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν ή να 
συμπληρωθούν μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος της Ισπανίας.

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 της ειδικότητας αυτής στο πλαίσιο του λεγόμενου «γενικού συστήματος».


