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Θέμα: Αναφορά 0347/2009, του Raúl Barrios Martinez, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις ισπανικές αρχές των διατάξεων της 
οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων, και των διατάξεων της Συνθήκης ΕΚ για 
το δικαίωμα εγκατάστασης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι κάτοχος πτυχίου ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Cartagena (Κολομβία), 
το οποίο, σύμφωνα με την πολιτιστική συμφωνία μεταξύ Ισπανίας και Κολομβίας, 
αναγνωρίζεται στην Ισπανία. Στη συνέχεια, παρακολούθησε εκπαίδευση ιατρικής ειδικότητας, 
χωρίς ωστόσο να του απονεμηθεί ο ισπανικός ακαδημαϊκός τίτλος «Título de Especialista». 
Κατόπιν, ο αναφέρων μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου παρακολούθησε περαιτέρω 
εκπαίδευση ιατρικής ειδικότητας, που οδήγησε στην εγγραφή του στο βρετανικό μητρώο 
ειδικευμένων ιατρών. Το 2007 ο αναφέρων επέστρεψε στην Ισπανία και, προκειμένου να 
ασκήσει το επάγγελμα του ειδικευμένου χειρουργού, υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση της 
βρετανικής εκπαίδευσης ειδικότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθεισών 
οδηγιών. Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές απέρριψαν την αίτηση του αναφέροντος και τον 
ενημέρωσαν ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν είχε μεταφερθεί στην εθνική ισπανική 
νομοθεσία. Ο αναφέρων, του οποίου η επαγγελματική σταδιοδρομία ζημιώθηκε σημαντικά 
από αυτήν την κατάσταση, ζητεί συνεπώς από το Κοινοβούλιο να προσεγγίσει τις ισπανικές 
αρχές προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα συμμορφωθούν τελικά προς την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτόν.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, ο αναφέρων κατέχει πτυχίο βασικής 
ιατρικής που απέκτησε στην Κολομβία το 1989. Το 1993 απέκτησε πρόσβαση σε εκπαίδευση 
ιατρικής ειδικότητας στην Ισπανία, αλλά οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν 
το δίπλωμα βασικής ιατρικής που απέκτησε στην Κολομβία.
Μετά την εκπαίδευσή του στην Ισπανία, έλαβε πιστοποιητικό στο οποίο αναφερόταν ότι είχε 
παρακολουθήσει ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών ιατρικής ειδικότητας «Traumatología y 
Cirurgía Ortopédica» (Τραυματολογία και Ορθοπεδική Χειρουργική ).

Το διάστημα 1995-1996, ο αναφέρων παρακολούθησε περαιτέρω εκπαίδευση στην 
Τραυματολογία και Ορθοπαιδική Χειρουργική στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως να 
αποκτήσει νέο δίπλωμα.

Ο αναφέρων παρακολούθησε στις ΗΠΑ περαιτέρω εκπαίδευση στην υποειδικότητα της 
χειρουργικής σπονδυλικής στήλης και της αναπλαστικής χειρουργικής ισχίου και γονάτου.

Βάσει της εκπαίδευσης που παρακολούθησε, ο αναφέρων υπέβαλε τις παρακάτω 
διαφορετικές αιτήσεις αναγνώρισης στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο:

- Το 1998, ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση στην Ισπανία για αναγνώριση της εκπαίδευσής του. 
Η αίτησή του απορρίφθηκε λόγω της κολομβιανής ιθαγένειάς του την εποχή εκείνη.

- Το 1999, ο αναφέρων μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγγράφηκε στον βρετανικό 
Ιατρικό Σύλλογο ως «ιατρός» και εργάστηκε τόσο σε θέσεις αναγνωρισμένης εκπαίδευσης 
όσο και σε θέσεις στις οποίες δεν απαιτείτο κάτι τέτοιο. Έλαβε πιστοποιητικό ισοτιμίας, αλλά 
όχι τον απαιτούμενο τίτλο ιατρικής ειδικότητας, το «Certificate of completion of specialist 
training», καθώς δεν έδωσε τις εξετάσεις που απαιτούνται για την απόκτησή του.
- Το 2000 υπέβαλε και αίτηση εγγραφής ως ειδικευμένος ιατρός στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ωστόσο, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψαν την αίτησή του, καθώς προφανώς δεν 
πληρούσε τις απαιτήσεις ιατρικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την οδηγία 93/16/ΕΟΚ (η οποία 
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2005/36/ΕΚ).

- Το 2000 ο αναφέρων υπέβαλε επίσης αίτηση για το ισπανικό δίπλωμα ιατρικής ειδικότητας
«Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología».

- Το 2007 ο αναφέρων υπέβαλε στις ισπανικές αρχές αίτηση αναγνώρισης της εκπαίδευσης 
που παρακολούθησε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Οι ισπανικές αρχές αρνήθηκαν να 
τον αναγνωρίσουν ως ειδικευμένο ιατρό.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι και οι ισπανικές και οι βρετανικές αρχές παραβίασαν το κοινοτικό 
δίκαιο.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα του αναφέροντος, καθώς ο 
αναφέρων έχει υποβάλει καταγγελίες και στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά την καταγγελία κατά της Ισπανίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.

Το 1998 και το 2000, ο αναφέρων υπέβαλε στις ισπανικές αρχές αίτηση αναγνώρισης της 
εκπαίδευσής του προκειμένου να λάβει το ισπανικό δίπλωμα ιατρικής ειδικότητας «Título de 
Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología». Ωστόσο, η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν 
δημιουργεί την υποχρέωση να αποδέχονται τα κράτη μέλη μέρος της εκπαίδευσης που 
ολοκληρώνεται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα (άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο γ, 
της οδηγίας 2005/36/EΚ και της επακόλουθης νομολογίας στην υπόθεση C-110/01 Tennah-
Durez).

Στη συνέχεια, το 2007, ο αναφέρων υπέβαλε ξανά στις ισπανικές αρχές αίτηση αναγνώρισης 
της εκπαίδευσης που είχε παρακολουθήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Στο 
πλαίσιο της εν λόγω αίτησης, υπέβαλε πιστοποιητικό εγγραφής ως ιατρός καθώς και την 
εγγραφή του ως ειδικευμένος ιατρός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επεσήμανε ότι επρόκειτο για 
νέο έγγραφο, επιπρόσθετα σε όσα είχε υποβάλει το 1998 και το 2000. Οι αρμόδιες αρχές 
ζήτησαν να υποβάλει αντίγραφο του βρετανικού τίτλου ιατρικής ειδικότητας «Certificate of 
completion of specialist training» που παρατίθεται στο παράρτημα V, παράγραφος 5.1.3 της 
οδηγίας, το οποίο ο αναφέρων δεν είχε. Για τον λόγο αυτόν, οι ισπανικές αρχές αρνήθηκαν να 
τον αναγνωρίσουν ως ειδικευμένο ιατρό. Η εκπαίδευση που είχε παρακολουθήσει ο 
αναφέρων στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν οδήγησε στην απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας 
που να αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και συνεπώς ο 
αναφέρων δεν μπορεί να επωφεληθεί από οποιαδήποτε αναγνώριση βάσει της οδηγίας.

Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων από τις ισπανικές αρχές. Συνεπώς, ο φάκελος της 
καταγγελίας κατά της Ισπανίας έκλεισε και ο αναφέρων ενημερώθηκε σχετικά στις 7 
Απριλίου 2009.

Όσον αφορά την καταγγελία κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει της προαναφερθείσας 
οδηγίας οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν υποχρεωμένες να αναγνωρίσουν τον 
τίτλο ειδικότητας που απέκτησε ο αναφέρων στην Ισπανία. Ο λόγος είναι ότι ο αναφέρων δεν 
κατέχει τον τίτλο «Título de Especialista» που αναφέρεται για την Ισπανία στο παράρτημα V, 
σημείο 5.1.2 και 5.1.3 της οδηγίας 2005/36. Επίσης, η εκπαίδευση που παρακολούθησε ο 
αναφέρων στην Ισπανία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης της οδηγίας, καθώς 
διήρκεσε μόλις τρία έτη αντί για πέντε που απαιτούνται για τους ορθοπεδικούς σύμφωνα με 
την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Ως εκ τούτου, δεν φαίνεται οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να 
παραβίασαν τη συγκεκριμένη οδηγία όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων.

Καθώς ο αναφέρων διέθετε ισπανικό τίτλο ιατρικής ειδικότητας που δεν του επέτρεψε την 
πρόσβαση στο επάγγελμα στην Ισπανία, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν παραβίασαν 
ούτε το άρθρο 43 της Συνθήκης.
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Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή, οι αρχές της Ισπανίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν φαίνεται να έχουν παραβιάσει την οδηγία 2005/36 σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση του αναφέροντος.


