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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με 
τη συμπερίληψη της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής στο παράρτημα 
5.1.2 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την αναγνώριση των 
ιατρικών του προσόντων ως καρδιοχειρουργού στο ΗΒ.  Προκύπτει ότι υπάρχει μια απόκλιση 
στην ονοματολογία, η οποία θα μπορούσε να είχε διασαφηνιστεί με τη συμπερίληψη της 
συγκεκριμένης ειδικότητας στο παράρτημα της οδηγίας.  Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση 
του Κοινοβουλίου για την επίλυση του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1 θα έπρεπε επίσης να καλύπτει ιατρικές 
ειδικότητες στην «καρδιοχειρουργική». Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η καρδιοχειρουργική 
δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο παράρτημα V της οδηγίας ως ξεχωριστή κατηγορία 
ιατρικών ειδικοτήτων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει τα προσόντα 
καρδιοχειρουργικής στην κατηγορία της «χειρουργικής θώρακος». Στην περίπτωση του 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, σ. 22.



PE500.712v01-00 2/2 CM\920550EL.doc

EL

αναφέροντα, αυτό δεν βοήθησε, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την αναγνώριση της 
ειδικότητας σε άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, οι ιατρικές ειδικότητες υπόκεινται σε ειδικό 
καθεστώς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον αριθμό των 
ρυθμιζόμενων ιατρικών ειδικοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Η οδηγία αυτή καλύπτει 
αντίστοιχα την εναρμόνιση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για 54 ιατρικές 
ειδικότητες επί του παρόντος. Ωστόσο, η καρδιοχειρουργική δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις 
ιατρικές ειδικότητες.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η Επιτροπή μπορεί να ενσωματώσει στο 
παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της οδηγίας νέες ιατρικές ειδικότητες κοινές τουλάχιστον στα 
δύο πέμπτα των κρατών μελών. Για την έγκριση ενός τέτοιου μέτρου, η Επιτροπή πρέπει να 
ακολουθήσει τη διαδικασία επιτροπολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της 
οδηγίας.

Τον Οκτώβριο του 2012, η Ουγγαρία έθεσε το ζήτημα της ενσωμάτωσης της 
καρδιοχειρουργικής ως νέας κατηγορίας στο παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος το αίτημα αυτό, αλλά δεν αναμένεται 
κάποια απόφαση πριν από το δεύτερο μισό του 2013 το νωρίτερο.

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρόταση συζητείται επί του παρόντος στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση πρόκειται να απλουστευθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης 
νέων ιατρικών ειδικοτήτων στο παράρτημα V της οδηγίας μέσω της μείωσης του ορίου για 
τον απαιτούμενο αριθμό κρατών μελών στο ένα τρίτο. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη 
συμφωνία σε σχέση με την πρόταση και την εν λόγω αλλαγή.

Εντωμεταξύ, οι κάτοχοι ειδικοτήτων καρδιοχειρουργικής μπορούν ήδη να επωφεληθούν από 
την αναγνώριση των προσόντων τους στο πλαίσιο του λεγόμενου «γενικού συστήματος» 
(κεφάλαιο I της οδηγίας 2005/36/ΕΚ).

Συμπεράσματα

Το παράρτημα V, 5.1.3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ δεν είναι εσφαλμένο όσον αφορά τους 
διαφορετικούς τίτλους εκπαίδευσης για ιατρική ειδικότητα. Σε περίπτωση που τουλάχιστον 
τα δύο πέμπτα των κρατών μελών αναφέρουν στην Επιτροπή ότι σε ρυθμιστικό επίπεδο 
θεωρούν την καρδιοχειρουργική ξεχωριστή ειδικότητα, η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης του τίτλου αυτού στο παράρτημα V, σημείο 5.1.3. της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Εντωμεταξύ, οι κάτοχοι της ειδικότητας αυτής μπορούν να επωφεληθούν από 
την αναγνώριση των αντίστοιχων προσόντων στο πλαίσιο του λεγόμενου «γενικού 
συστήματος».


