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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης που αποδεικνύεται με τίτλους που 
αποκτήθηκαν σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η οδηγία 93/16/ΕΟΚ προβλέπει την υποχρεωτική αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων ιατρικών 
σπουδών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των γενικών ιατρικών σπουδών ή των σπουδών 
ειδίκευσης σε μία χώρα. Ο αναφέρων, ωστόσο, ο οποίος σπούδασε ιατρική στην Αυστρία 
πριν εγγραφεί επισήμως ως ιατρός στη Σουηδία, επιθυμεί τώρα να αρχίσει εκπαίδευση 
ειδίκευσης στη Σουηδία ή τη Νορβηγία. Δεδομένου ότι ο τίτλος ιατρικών σπουδών που 
κατέχει δεν αναγνωρίζεται στην Αυστρία, δεν μπορεί να ασκήσει εκεί το επάγγελμά του. 
Ισχυρίζεται ότι οι αυστριακές αρχές του επιφυλάσσουν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση σε 
σχέση με τους υπηκόους άλλων χωρών που απέκτησαν τους τίτλους τους και εγγράφηκαν σε 
άλλη χώρα, οι οποίοι επιτρέπεται να ασκήσουν το επάγγελμα στην Αυστρία. Υποστηρίζει ότι 
αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ίσης μεταχείρισης 
στην ΕΕ. Ζητεί επίσης την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων ιατρικών σπουδών που 
αποκτήθηκαν σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

I. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στην Αυστρία, σύμφωνα με 
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την οποία το πτυχίο γενικής ιατρικής απονέμεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης ειδίκευσης (ή της εκπαίδευσης ως ιατρού γενικής ιατρικής). 

Η οδηγία 93/16/ΕΟΚ αυτή καθαυτή δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να απονείμουν το 
δίπλωμα γενικής ιατρικής αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξαετών γενικών σπουδών 
ιατρικής. Εντούτοις, εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να απονείμει το βασικό πτυχίο 
ιατρικής μόνον μετά την παρέλευση ορισμένου διαστήματος από την ολοκλήρωση των 
εξαετών σπουδών, μπορεί να το πράξει μόνον στον βαθμό που δεν παρεμποδίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των αυστριακών ιατρών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό συνεπάγεται ότι οι αυστριακές αρχές υποχρεούνται να απονείμουν το βασικό πτυχίο 
ιατρικής σε έναν αυστριακό απόφοιτο ιατρικής που υποβάλλει αιτιολογημένη αίτηση, επί 
παραδείγματι εκφράζοντας την επιθυμία να ασκήσει την ιατρική σε άλλο κράτος μέλος. Δεν 
έχει σημασία εάν αυτό είναι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδίκευσης ή της εκπαίδευσης για 
την άσκηση γενικής ιατρικής, ή ακόμη αν πρόκειται να ασκήσει ιατρικές δραστηριότητες οι 
οποίες δεν ασκούνται ούτε από ειδικούς ιατρούς που κατέχουν ευρωπαϊκό τίτλο ειδίκευσης 
ούτε από ιατρούς γενικής ιατρικής. 

Στο παράρτημα A της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ –το οποίο περιέχει για κάθε κράτος μέλος τον 
αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο γενικής ιατρικής– για την Αυστρία απαριθμούνται δύο τίτλοι 
(δηλαδή ο βασικός επαγγελματικός τίτλος γενικής ιατρικής ΚΑΙ ο επαγγελματικός τίτλος 
ειδικού ιατρού ή ιατρού γενικής ιατρικής). Συνεπώς, οι αυστριακές αρχές δεν απονέμουν ποτέ 
τον βασικό επαγγελματικό τίτλο γενικής ιατρικής σε ένα άτομο το οποίο έχει ολοκληρώσει 
μόνο τις γενικές σπουδές ιατρικής στην Αυστρία.

Αυτό έχει όντως σοβαρές επιπτώσεις στους αυστριακούς αποφοίτους ιατρικής για αρκετούς 
λόγους.

Ενδεχομένως οι πτυχιούχοι να επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση ειδίκευσής τους 
σε άλλο κράτος μέλος. Στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών πρέπει για αυτό να 
εγγραφούν ως ιατροί, προκειμένου να τους επιτραπεί να ασκήσουν την ιατρική. Οι αρμόδιες 
αρχές των εν λόγω κρατών μελών, όπου απαιτείται εγγραφή ως ιατρός, δύνανται να 
απορρίψουν την εγγραφή με την αιτιολογία ότι το ενδιαφερόμενο άτομο δεν μπορεί να 
προσκομίσει το βασικό πτυχίο ιατρικής όπως αναφέρεται στο παράρτημα A της οδηγίας 
93/16/ΕΟΚ, ή δύνανται να επιτρέψουν μόνον άλλον τύπο εγγραφής, περιορισμένου χρόνου 
και γεωγραφικής εμβέλειας. 
Άλλοι πτυχιούχοι επιθυμούν ενδεχομένως επίσης να ασκήσουν ειδικές ιατρικές 
δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίες δεν ασκούνται από ειδικούς ιατρούς ή 
ιατρούς γενικής ιατρικής, για τις οποίες ωστόσο εξακολουθούν να πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι ως ιατροί προκειμένου να τους επιτραπεί να ασκήσουν τις εν λόγω 
δραστηριότητες. 

Πτυχιούχοι οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο ειδίκευσης ή γενικής ιατρικής σε άλλο κράτος 
μέλος και οι οποίοι μεταβαίνουν εν συνεχεία σε διαφορετικό κράτος μέλος στερούνται τη 
δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης του βασικού πτυχίου τους στο εν λόγω κράτος μέλος.



CM\800190EL.doc 3/5 PE384.376v04-00

EL

II. Συμπέρασμα

Η αυστριακή προσέγγιση όσον αφορά την απονομή του βασικού πτυχίου ιατρικής φαίνεται 
ότι παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των αυστριακών αποφοίτων ιατρικής, γεγονός το 
οποίο αντιβαίνει στο πνεύμα της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι η 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών στο εσωτερικό της ΕΕ. 

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις αυστριακές αρχές στις 3 Οκτωβρίου 2006 και ζήτησε να 
επιλύσουν το θέμα προσαρμόζοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης, έως ότου επιλυθεί το θέμα, οι αυστριακές αρχές να αναγνωρίζουν 
τους επαγγελματικούς τίτλους του ειδικού ιατρού και του ιατρού γενικής ιατρικής που 
απονέμονται σε αυστριακούς αποφοίτους ιατρικής σε άλλο κράτος μέλος, καθώς οιαδήποτε 
διαφορετική προσέγγιση θα αντέβαινε στο πνεύμα της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ. 

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις περαιτέρω εξελίξεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

I. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στο αίτημα ενημέρωσης του αναφέροντος 

Οι αυστριακές αρχές επικοινώνησαν με την Επιτροπή σε σχέση με την τροποποίηση της 
καταχώρισης του αυστριακού επαγγελματικού τίτλου στο Παράρτημα 5.1.1. της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. 

Διά της επιστολής της 26ης Ιουλίου 2007, οι αυστριακές αρχές ζήτησαν τη συμβουλή της 
Επιτροπής για δύο πιθανές νέες καταχωρίσεις όσον αφορά τον αυστριακό επαγγελματικό 
τίτλο για την εκπαίδευση βασικής ιατρικής.

Η πρώτη πρόταση αποσκοπεί μόνο στην αναφορά του τίτλου βασικής ιατρικής, διαγράφοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον τίτλο ειδίκευσης και του ιατρού γενικής ιατρικής από το 
Παράρτημα 5.1.1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Η δεύτερη πρόταση αποσκοπεί επίσης μόνο στην αναφορά του τίτλου βασικής ιατρικής και 
συνεπώς τη διαγραφή του τίτλου ειδίκευσης και γενικής ιατρικής από το Παράρτημα 5.1.1 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Επιπλέον αυτού, η δεύτερη πρόταση θεσπίζει μια πρόσθετη περίοδο 
προσαρμογής ενός έτους για την οποία θα χορηγείται ένα συνοδευτικό έγγραφο και συνεπώς 
θα αναφέρεται στο Παράρτημα 5.1.1. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Η Επιτροπή πληροφόρησε τις αυστριακές αρχές διά της επιστολής της 3ης Αυγούστου 2007 
ότι και οι δύο προτάσεις συνάδουν κατά τα φαινόμενα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ και ζήτησε 
από τις αυστριακές αρχές να τηρούν ενήμερη την Επιτροπή για τις νομοθετικές αλλαγές. 

II. Συμπέρασμα

Θα γίνουν αλλαγές στην αυστριακή καταχώριση στο Παράρτημα 5.1.1 της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ που απαριθμεί τους εθνικούς τίτλους όσον αφορά τη βασική ιατρική εκπαίδευση 
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μόλις η Αυστρία εγκρίνει τη σχετική νομοθεσία και προβεί σε σχετική κοινοποίηση προς την 
Επιτροπή.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Με επιστολή στις 26 Ιουλίου 2007, οι αυστριακές αρχές έδωσαν πληροφορίες και ζήτησαν τη 
συμβουλή της Επιτροπής για δύο νέες πιθανές καταχωρήσεις όσον αφορά τον αυστριακό 
επαγγελματικό τίτλο για την εκπαίδευση βασικής ιατρικής, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ελεύθερη διακίνηση αυστριακών ιατρών που θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν την 
εκπαίδευση της εξειδίκευσής τους, ή την εκπαίδευση της βασικής ιατρικής σε ένα άλλο 
κράτος μέλος. Με επιστολή στις 3 Αυγούστου 2007 η Επιτροπή είχε πληροφορήσει τις 
αυστριακές αρχές ότι αμφότερες οι προτάσεις φαίνονται να είναι συμβατές με την Οδηγία 
2005/36/EΚ 1  και είχε ζητήσει από τις εν λόγω αρχές να την τηρούν ενήμερη για τις 
νομοθετικές αλλαγές.

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη κοινοποίηση εκ μέρους των αυστριακών αρχών, σχετικά με 
μεταβολή των εθνικών αποδεικτικών τίτλων όσον αφορά τη βασική ιατρική εκπαίδευση, στην 
αυστριακή καταχώρηση στο Παράρτημα V, 5.1.1. της Οδηγίας 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

Παρόλα αυτά, οι αυστριακές αρχές έχουν διαβεβαιώσει την Επιτροπή ότι εν αναμονή της 
τροποποίησης της αυστριακής νομοθεσίας, θα αναγνωρίζουν ως ιατρούς εκείνους οι οποίοι 
ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση γενικής ιατρικής ή εξειδίκευσης σε ένα άλλο κράτος μέλος 
εφόσον είχαν ολοκληρώσει την εξαετή εκπαίδευση βασικής ιατρικής στην Αυστρία και 
σύμφωνα με το κεκτημένο σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, θα 
τους επιτρέπουν να ασκούν τις σχετικές επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην Αυστρία. 

Μόλις η Αυστρία εγκρίνει τη σχετική νομοθεσία και ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή, θα 
πραγματοποιηθούν αλλαγές στην καταχώρηση του αυστριακού επαγγελματικού τίτλου στο 
παράρτημα 5.1.1 της Οδηγίας 2005/36/EΚ, το οποίο απαριθμεί τους εθνικούς τίτλους για τη 
βασική ιατρική εκπαίδευση. Εν τω μεταξύ, οι ενδιαφερόμενοι ιατροί δεν θα παρεμποδίζονται 
στην άσκηση των ιατρικών καθηκόντων τους και, σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να 
ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη για τις αναφορές 
230/2006, 239/2009, 242/2009, 323/2009, 755/2009 και 970/2009 στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Πρώτον, η Αυστρία διαθέτει ήδη σύστημα χορήγησης άδειας ("Approbation"). Η οδηγία 
2005/36/ΕΚ 2 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν υποχρεώνει 
τα κράτη μέλη να χορηγούν άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος μετά την 
ολοκλήρωση της βασικής ιατρικής εκπαίδευσης. Επομένως, το κάθε κράτος μέλος είναι 
αρμόδιο να αποφασίζει αν θα χορηγήσει άδεια άσκησης ιατρού σε κάποιον που διαθέτει μόνο 
τον βασικό τίτλο σπουδών ιατρικής ή σε κάποιον ιατρό που διαθέτει τόσο τον βασικό τίτλο 
σπουδών αλλά και επιπλέον τίτλο ειδίκευσης ή γενικής ιατρικής. Η εν λόγω αρχή εκφράζεται 
στην αιτιολογική σκέψη 21 της οδηγίας. "Η αυτόματη αναγνώριση των τίτλων βασικής 
                                               
1 ΕΕ L 255 της 30.9.2005
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, Επίσημη Εφημερίδα L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, σελίδα 22.
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ιατρικής εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
συνδέουν ή μη τον τίτλο αυτό με επαγγελματικές δραστηριότητες". 
Επιπλέον, εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους να ορίσει και να οργανώσει τις 
διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Επομένως, μια δεδομένη ιατρική ειδικότητα δεν υπάρχει 
κατ’ ανάγκη σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται υποχρέωση αναγνώρισης 
τίτλων ειδικότητας που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος και για τους οποίους δεν υπάρχει 
αντίστοιχη ειδικότητα στην Αυστρία.

Σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη ειδικότητα δεν υπάρχει σε ένα κράτος μέλος, ο 
απόφοιτος ιατρικής του εν λόγω κράτους μέλους μπορεί να εκπαιδευτεί για τη συγκεκριμένη 
ειδικότητα σε άλλο κράτος μέλος. Θα έχει δικαίωμα να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες 
της ειδικότητας στο τελευταίο κράτος μέλος ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος όπου υπάρχει η 
αντίστοιχη ειδικότητα. 

Συμπεράσματα

Σχετικά με το πρώτο ζήτημα, συνιστά αρμοδιότητα των αυστριακών αρχών η χορήγηση του 
δικαιώματος άσκησης ιατρικών δραστηριοτήτων σε ιατρό εφόσον ήδη διαθέτει τον βασικό 
τίτλο σπουδών ιατρικής ή μόνο εφόσον διαθέτει επιπλέον τίτλο ειδίκευσης ή τίτλο γενικής 
ιατρικής. 

Για το δεύτερο ζήτημα, δεν υφίσταται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από τις αυστριακές 
αρχές όσον αφορά τη μη αναγνώριση τίτλων ειδικότητας που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος 
μέλος, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα στην Αυστρία.


