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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1144/2011, του Eugenio Oria, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αίτημα αναπροσαρμογής του Παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει λάβει ειδίκευση στη Γαλλία στην προληπτική ιατρική και τη δημόσια υγεία, 
που αναγνωρίζεται στην Ισπανία. Στη Γαλλία, πραγματοποίησε επιπλέον διδακτορικό στην 
ανθρώπινη διατροφή και τώρα εργάζεται ως βοηθός ιατρός στην κλινική διαιτολογίας και 
διατροφής του νοσοκομείου της ισπανικής πόλης Navarra. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι στα 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η διατροφική ιατρική ασκείται από ιατρούς που έχουν 
παρακολουθήσει επιπλέον της ειδικότητάς τους (π.χ. στην παιδιατρική, τη γηριατρική, τη 
γενική παθολογία, την ενδοκρινολογία κ.τ.λ.) μαθήματα που διοργανώθηκαν από την ESPEN 
(Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού), ενώ στην Ισπανία το εν λόγω 
καθήκον επιτρέπεται να ασκούν μόνο ειδικοί στην ενδοκρινολογία. Ο αναφέρων επισημαίνει 
ότι αυτό οφείλεται στη διατύπωση του Παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, όπου ο ισπανικός ορισμός στο τμήμα «Ενδοκρινολογία και 
σακχαρώδης διαβήτης» είναι «Endocrinología y nutrición», ενώ ο όρος διατροφή (nutrición) 
δεν χρησιμοποιείται στους ορισμούς των άλλων χωρών. Συνεπώς, ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την αναπροσαρμογή του Παραρτήματος V με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο ισπανικός ορισμός να αναφέρεται μόνο στην ενδοκρινολογία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Φεβρουαρίου 2012

Βάσει του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που έχει 
θεσπισθεί από την οδηγία 2005/36/ΕΚ, η οργάνωση των ιατρικών ειδικοτήτων αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Η οδηγία καθορίζει μόνο την ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα. Στην 
περίπτωση της ενδοκρινολογίας, η εν λόγω διάρκεια ορίζεται στα τρία έτη. Επιπλέον, βάσει 
του άρθρου 21 παράγραφος 7 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, τα κράτη μέλη καλούνται να 
γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή τις οικείες ονομασίες των εθνικών τίτλων ειδικότητας. Στη 
συνέχεια, οι ονομασίες των ιατρικών ειδικοτήτων παρατίθενται στο Παράρτημα V 
σημείο 5.1.3. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και καλύπτονται από το καθεστώς της οδηγίας βάσει 
του οποίου αναγνωρίζονται αυτόματα οι τίτλοι ειδικότητας, με την προϋπόθεση ότι η 
εκάστοτε ειδικότητα υφίσταται τόσο στο κράτος μέλος καταγωγής όσο και στο κράτος μέλος 
υποδοχής. 

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καταργήσει ή να τροποποιήσει μια ιατρική ειδικότητα, 
πρέπει να ορίσει μια ημερομηνία μετά την παρέλευση της οποίας δεν θα χορηγεί πλέον 
πτυχίο για την εν λόγω ειδικότητα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος υποχρεούται να αναγνωρίζει και να χορηγεί στους ειδικευμένους ιατρούς που 
προέρχονται από άλλο κράτος μέλος τα ίδια κεκτημένα δικαιώματα με αυτά των οικείων 
ειδικευμένων ιατρών.

Η ισπανική ειδικότητα στην «Endocrinología y nutrición» («Ενδοκρινολογία και διατροφή») 
πληροί τα κριτήρια ελάχιστης διάρκειας που ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ και, εάν η 
Ισπανία δεν αποφασίσει να καταργήσει ή να τροποποιήσει την εν λόγω ειδικότητα μετά από 
κάποια ημερομηνία και να γνωστοποιήσει την εν λόγω τροποποίηση στην Επιτροπή, ο εν 
λόγω τίτλος εκπαίδευσης πρέπει να παραμείνει στο Παράρτημα V σημείο 5.1.3 της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής να τροποποιεί τις ονομασίες ιατρικής 
ειδικότητας χωρίς την απαραίτητη γνωστοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος (και 
τη δημοσίευση της δέουσας κοινοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 7 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ), ούτε να τροποποιεί 
το περιεχόμενο της ειδικότητας.

Συμπέρασμα

Το Παράρτημα V σημείο 5.1.3. της οδηγίας 2005/36/EΚ δεν είναι εσφαλμένο σε σχέση με 
την ισπανική ειδικότητα της ενδοκρινολογίας και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο κατόπιν 
ρητής αίτησης από την Ισπανία.


