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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1695/2008, του W. R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη τήρηση 
των διαδικασιών αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη 
Γαλλία και τη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε από τις 
γερμανικές και αργότερα από τις γαλλικές αρχές να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά του 
προσόντα ως ιατρού πνευμονολόγου αφού είχε ασκήσει αυτό το επάγγελμα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Ο αναφέρων επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι γερμανικές και οι 
γαλλικές αρχές το αίτημά του για ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα 
προκειμένου να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η αίτησή του βρίσκεται σήμερα στη σχετική επιτροπή του εθνικού συμβουλίου 
του γαλλικού ιατρικού συλλόγου (Conseil National de l'Ordre des Médecins)· ωστόσο το εν 
λόγω όργανο δεν απάντησε εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 51 της οδηγίας 
2002/36/EΚ. Ο αναφέρων παρουσιάζει τα πολυάριθμα προβλήματα και το αντιευρωπαϊκό 
αίσθημα που αντιμετώπισε τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Γερμανία και τη Γαλλία. 
Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στις αρμόδιες γαλλικές αρχές 
και να τους ζητήσει να τηρήσουν την προθεσμία απάντησης που προβλέπει η κοινοτική 
νομοθεσία, διότι η καθυστέρηση της λήψης απόφασης καθιστά αδύνατο γι’ αυτόν να 
υποβάλει αίτηση για διάφορες θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται σε γαλλικά νοσοκομεία.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες
σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού.
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3.     Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο αναφέρων διαθέτει τα βασικά προσόντα που προβλέπονται στη Γερμανία για την άσκηση 
του ιατρικού επαγγέλματος καθώς και ειδικότητα στη γενική ιατρική (παθολογία) που του 
αναγνωρίστηκε από τον ιατρικό σύλλογο της Βεστφαλίας - Lippe (D) αφού ολοκλήρωσε την 
εκπαίδευση ειδικότητας που άρχισε το 1987. Το 1998, εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου του αναγνωρίστηκαν το βασικό του δίπλωμα ιατρικής και η ειδικότητά του 
στη γενική ιατρική (παθολογία). Ωστόσο, εργάστηκε στους τομείς δύο άλλων ειδικοτήτων, 
δηλαδή της "πνευμονολογίας" και της "ενδοκρινολογίας και του διαβήτη", στο Ηνωμένο 
Βασίλειο χωρίς όμως  να λάβει ειδικότητα στην πνευμονολογία ή στην ενδοκρινολογία και 
στον διαβήτη.

Τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία, ο αναφέρων δικαιούται να ασκήσει την ειδικότητα 
της γενικής ιατρικής (παθολογίας), επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα προσόντα που 
προβλέπονται στη Γερμανία. ωστόσο, τώρα επιθυμεί να ασκήσει στη Γερμανία την 
ειδικότητα της πνευμονολογίας και στη Γαλλία επιθυμεί να εργαστεί ως ιατρός ειδικευμένος 
στην ενδοκρινολογία και στον διαβήτη.

Με σκοπό την σχετική αναγνώριση ήλθε σε επαφή με τις γερμανικές και τις γαλλικές αρχές. 
Ο αναφέρων επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο οι γερμανικές και οι γαλλικές αρχές 
αντιμετώπισαν τις αιτήσεις του για αναγνώριση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα 
έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης των "προσόντων" του.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της αναφοράς

Η Επιτροπή γνωρίζει την υπόθεση, δεδομένου ότι έχει λάβει καταγγελία κατά της Γερμανίας 
και της Γαλλίας.

Το βασικό ζήτημα είναι ότι με βάση την "επαγγελματική πρακτική" του στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ο αναφέρων επιθυμεί να ασκήσει την ειδικότητα του πνευμονολόγου στη Γερμανία
αφενός και την ειδικότητα του ενδοκρινολόγου και του διαβητολόγου στη Γαλλία αφετέρου, 
παρόλο που δεν διαθέτει κανένα από τα αντιστοιχούντα ειδικά προσόντα. Σχετικώς, 
επικοινώνησε με δύο γαλλικές και επτά γερμανικές αρχές σχεδόν ταυτόχρονα. Στην Γερμανία 
οι αρμόδιες αρχές περιήλθαν σε σύγχυση σχετικά με  το περιεχόμενο της "ανεπίσημης" 
αίτησης του αναφέροντα και όσον αφορά τη Γαλλία, στην πραγματικότητα δεν απέστειλε 
αίτηση αναγνώρισης στις γαλλικές αρχές, αλλά μάλλον μια ανεπίσημη επιστολή  
αναφέροντας ότι επιθυμεί να ασκήσει την ειδικότητα του ενδοκρινολόγου και του 
διαβητολόγου.

Για τους ιατρούς, η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων περιέχει μόνο ένα σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων· δεν 
καλύπτει την αναγνώριση της "επαγγελματικής πρακτικής". Συνεπώς, σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν είναι δυνατόν να επωφεληθεί κάποιος σε ένα κράτος μέλος από την 
αναγνώριση που έχει αποκτηθεί μόνο δυνάμει "επαγγελματικής πρακτικής" σε άλλο κράτος 
μέλος. Αυτό εξηγεί εν μέρει τη σύγχυση των αρμόδιων γερμανικών και γαλλικών αρχών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής  πρέπει να αποστείλει απόδειξη παραλαβής της αίτησης εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή και να ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με τυχόν ελλείποντα 
έγγραφα. Η διάταξη αυτή προϋποθέτει ότι έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή κατάλληλος 
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φάκελος αίτησης.

Από τις επιστολές του αναφέροντα προς τις γερμανικές αρχές, δεν καθίσταται σαφές εάν είχε 
ως σκοπό να γίνει δεκτή η "επαγγελματική πρακτική" του ως τμήμα της εκπαίδευσης 
ειδικότητας στη Γερμανία προκειμένου να λάβει τη γερμανική ειδικότητα στην 
πνευμονολογία ή εάν στόχος του ήταν να υποβάλει αίτηση για αναγνώριση των 
επαγγελματικών του προσόντων, ιδίως που δεν είχε χρησιμοποιήσει το τυποποιημένο έντυπο 
αίτησης και δεν είχε ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες.

Μια γερμανική αρμόδια αρχή (Βεστφαλίας - Lippe) αρνήθηκε να τον αναγνωρίσει ως 
ειδικευμένο πνευμονολόγο, επειδή κατείχε γερμανικούς τίτλους μόνο στη βασική ιατρική και 
στη γενική ιατρική (παθολογία) και δεν είχε αποκτήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο ειδικότητα 
στην πνευμονολογία. Η αρμόδια αυτή αρχή τον ενημέρωσε ότι θα μπορούσε να καταχωρηθεί  
ως ειδικευμένος ιατρός γενικής ιατρικής (παθολογίας), και ότι θα μπορούσε επίσης να 
υποβάλει αίτηση να αναγνωριστεί η "επαγγελματική πρακτική" του  ως εκπαίδευση   
προκειμένου να λάβει στη Γερμανία την ειδικότητα του πνευμονολόγου. Διαφορετικά, θα 
μπορούσε να προσβάλει την απόφαση. Άλλες αρμόδιες αρχές (Βόρειος Βάδη, Βρέμη) 
απάντησαν στον αναφέροντα και ζήτησαν βεβαίωση  που θα αναφέρει ότι το πιστοποιητικό 
"επαγγελματικής πρακτικής" πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά την 
εκπαίδευση.

Ο αναφέρων επικοινώνησε επίσης και με τις γαλλικές αρχές με σκοπό να ασκήσει στη Γαλλία 
την ειδικότητα του ενδοκρινολόγου και του διαβητολόγου. Απέστειλε επιστολή (χωρίς 
δικαιολογητικά έγγραφα) στον εθνικό ιατρικό σύλλογο (Ordre National des Médecins) του 
Παρισιού και των Αρδεννών, στην οποία ανέφερε ότι επιθυμεί να ασκήσει την ειδικότητα του 
ενδοκρινολόγου και του διαβητολόγου χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνει ένα φάκελο αίτησης  
ενόψει της αναγνώρισης. Φαίνεται επίσης ότι οι γαλλικές αρχές περιήλθαν σε σύγχυση λόγω 
της αίτησής του, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε ήδη καταχωρηθεί ως ειδικευμένος ιατρός 
γενικής ιατρικής (παθολογίας) στη Γαλλία και ότι σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν 
είναι δυνατό να ασκεί κάποιος ειδικευμένες δραστηριότητες  χωρίς να κατέχει τον αντίστοιχο 
τίτλο ειδίκευσης. Όταν η Επιτροπή ζήτησε από τον αναφέροντα αντίγραφα του φακέλου 
αίτησης που υπέβαλε στις γαλλικές αρχές, αντελήφθη ότι δεν είχε υποβάλει φάκελο αίτησης 
αλλά μια επιστολή προθέσεων. Συνεπώς η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με 
τις γαλλικές αρχές μέσω του SOLVIT. Από τα πλέον πρόσφατα αντίγραφα των επιστολών 
που έστειλε ο αναφέρων και εκείνων που του απέστειλε ο ιατρικός σύλλογος της Somme 
(Ordre des Médecins de la Somme) στις 14 Νοεμβρίου 2008, δεν είναι πλέον σαφές εάν η 
αίτηση του θεωρείται από τις αρχές αυτές αίτηση αναγνώρισης. Μάλλον φαίνεται ότι την 
θεωρούν  ως αίτηση  προκειμένου να γίνει δεκτή η "επαγγελματική πρακτική" που του 
αναγνωρίστηκε  στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να λάβει τη γαλλική ειδικότητα του 
ενδοκρινολόγου και του διαβητολόγου, παρά ως αίτηση για την αναγνώριση της 
επαγγελματικής του ικανότητας. Αληθεύει ότι σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η διαδικασία για την εξέταση αίτησης για την έγκριση της άσκησης 
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατό 
ταχύτερα και να καταλήξει σε μια δεόντως τεκμηριωμένη απόφαση της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους υποδοχής, και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία 
υποβολής του πλήρους φακέλου του αιτούντος. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, το 
χρονικό όριο των τριών μηνών δεν θα ισχύει καθότι πρόκειται για όρους που σχετίζονται με 
την εκπαίδευση ειδικότητας και τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας, δύο θέματα που 
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εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους.

Επιπλέον, είναι αμφίβολο εάν ο αναφέρων θα μπορέσει να λάβει αναγνώριση σύμφωνα με το 
άρθρο 43 της Συνθήκης (βλέπε νομολογία C - 340/89 Βλασοπούλου), δεδομένου ότι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν ασκούσε την ειδικότητα του πνευμονολόγου ή του ενδοκρινολόγου 
και διαβητολόγου.

Καθώς φαίνεται ότι είτε δεν είχε υποβάλει αίτηση αναγνώρισης (Γαλλία) είτε ότι είχε 
υποβάλει χωρίς όμως η αίτηση να βασίζεται στο άρθρο 43 της Συνθήκης (Γερμανία), δεν 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σημειώθηκε παραβίαση του άρθρου 43 της Συνθήκης από τις 
γερμανικές και τις γαλλικές αρχές. Ούτε σημειώθηκε παραβίαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
από τις αρχές αυτές.

Συμπέρασμα

Για τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεράνει ότι σημειώθηκε 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, είτε από τη Γαλλία είτε από τη Γερμανία.


