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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1426/2010 της Anna Iványi, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
ιδρύματος Beklen, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση από την Ουγγαρία της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων των μαιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι συγκεκριμένα το άρθρο 42 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, που 
ορίζει τις αρμοδιότητες των μαιών, δεν τηρείται στην Ουγγαρία. Αυτό ενδέχεται να αποτελεί 
πρόβλημα για τις μαίες από άλλα κράτη μέλη που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους 
στην Ουγγαρία, επειδή δεν θα τους ανατεθούν οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές που θα είχαν 
στη χώρα καταγωγής τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Το άρθρο 42 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ1 ορίζει τις έντεκα ελάχιστες 
δραστηριότητες που μπορούν να ασκούν οι μαίες.

Σε απάντησή τους προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, οι 
ουγγρικές αρχές ανέφεραν στις 20 Ιουνίου 2011 ότι η Ουγγαρία είχε εφαρμόσει αυτήν τη 
διάταξη στο παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αριθ. 15/2006 του υπουργού Παιδείας, στο οποίο 
απαριθμούνται οι αρμοδιότητες που πρέπει να έχουν οι μαίες κατά την αποφοίτησή τους. Οι 
                                               
1 ΕΕ L 255 της 30.09.2005, σ. 22
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αρμοδιότητες αυτές καλύπτουν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 42 της 
οδηγίας. 

Οι ουγγρικές αρχές απέστειλαν επίσης στην Επιτροπή το κείμενο του κυβερνητικού 
διατάγματος αριθ. 96/2003, το οποίο επιτρέπει στις μαίες να αιτούνται άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Στην ίδια απάντηση, οι ουγγρικές αρχές αναφέρονται στο άρθρο 2 του κυβερνητικού 
διατάγματος αριθ. 35/2011, το οποίο επιτρέπει στις μαίες να διενεργούν τοκετούς εκτός του 
χώρου του νοσοκομείου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν μεταδευτεροβάθμιο ή 
πανεπιστημιακό τίτλο μαιευτικής, ο οποίος έχει αποκτηθεί από ίδρυμα ανώτατης, 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από κολέγιο. Στην περίπτωση αυτή, οι αρχές απαιτούν 
τουλάχιστον διετή πείρα σε αίθουσα τοκετών ή τουλάχιστον διετή πείρα και, επιπλέον του 
πτυχίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης τουλάχιστον 50 τοκετών. 

Η διάταξη αυτή φαίνεται επίσης να συνάδει με την νομοθεσία της ΕΕ, επειδή σε αυτήν 
ορίζεται μόνο ότι οι μαίες θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη διενέργεια 
τοκετών γενικά, χωρίς να απαγορεύει όμως στα κράτη μέλη να θέτουν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις για τη διενέργεια τοκετών εκτός του χώρου του νοσοκομείου, κάτι που μπορεί 
να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις εγκύους και τα νεογνά. Η οδηγία δεν εμποδίζει κάποιο 
κράτος μέλος να επιβάλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε άτομο που ασκεί κάποιο 
επάγγελμα στην επικράτειά του, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές δικαιολογούνται από το 
γενικό δημόσιο συμφέρον. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τη διεξοδική απάντηση των ουγγρικών αρχών και βασιζόμενη 
στις πολύ περιορισμένες πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά, δεν διαπιστώνει 
παραβίαση του άρθρου 42 της οδηγίας στην ουγγρική νομοθεσία που εφαρμόζει την οδηγία. 
Η ουγγρική νομοθεσία δίνει στις μαίες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα τη 
δυνατότητα πρόσβασης στις επαγγελματικές δραστηριότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 
42 της οδηγίας, ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπεται να εξασκούν το επάγγελμά τους ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτι που συνάδει με την οδηγία. 


