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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Michael Reichart, osztrák állampolgár által benyújtott 0230/2006 sz. petíció a 
kettőnél több EU- vagy EGT-országból származó képesítéssel bizonyított orvosi képzés 
elismeréséről 

1. A petíció összefoglalása

A 93/16/EGK irányelv rendelkezik az orvosi képesítések kölcsönös elismeréséről az egy 
országban szerzett általános orvosi és szakorvosi képesítések vonatkozásában. A petíció 
benyújtója – aki Ausztriában tanult orvosnak az orvosként történő svédországi nyilvántartásba 
vétele előtt – most szakorvosi képzésbe kíván kezdeni Svédországban vagy Norvégiában. 
Mivel Ausztriában orvosi képesítését nem ismerik el, ott nem tud orvosi gyakorlatot folytatni. 
Azzal érvel, hogy az osztrák hatóságok kedvezőtlenebb bánásmódban részesítik, mint a más 
országban képesítést szerzett és nyilvántartásba vett orvosokat, akiknek megengedik az 
ausztriai praktizálást. Érvelése szerint ez sérti az EU-ban való szabad mozgás és egyenlő 
bánásmód elvét. Kéri a két vagy több EU/EGT-országban szerzett képesítéssel rendelkező 
orvosok kölcsönös elismerését is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 17. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

I. A Bizottság észrevételei a petícióban bemutatott érvekkel kapcsolatban 
Az Európai Bizottság ismeri az osztrák helyzetet, ahol az általános orvosi oklevelet csak a 
szakorvosi képzés (vagy általános orvosi képzés) végén adják át. 
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Maga a 93/16/EGK irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy az általános orvosi 
oklevelet közvetlenül a 6 éves orvosi alapképzés befejezését követően megadják. Ha azonban 
valamely tagállam úgy határoz, hogy az általános orvosi oklevelet csak bizonyos idővel a 6 
éves tanulmányok befejezését követően adja meg, ezt csak akkor teheti meg, ha ez nem 
akadályozza az osztrák orvosoknak az Európai Unión belüli szabad mozgását. 

Ez azt jelentené, hogy az osztrák hatóságoknak meg kell adniuk az általános orvosi oklevelet 
azon orvosi egyetemet végzett osztrák személyeknek, akik indokolt kérelmet nyújtanak be, 
például egy másik tagállamban akarnak orvosi tevékenységet folytatni. Teljesen mindegy, 
hogy ez szakorvosi képzés vagy általános orvosi képzés keretében történne, vagy éppenséggel 
olyan orvosi tevékenységek gyakorlását jelentené, amelyeket nem végeznek európai 
szakorvosi képesítéssel rendelkező szakorvosok vagy általános orvosok. 

A 93/16/EGK irányelv A. melléklete – amely az egyes tagállamok tekintetében az orvosi 
szakmai alapképesítésre vonatkozó megfelelő megnevezést tartalmazza - Ausztriánál két 
megnevezést sorol fel (nevezetesen az orvosi szakmai alapképesítést ÉS a szakorvosi vagy 
általános orvosi szakmai képesítést). Tehát az osztrák hatóságok nem fognak orvosi szakmai 
alapképesítést adni annak, aki csak az orvosi alapképzést végezte el Ausztriában.

Ez több okból is komoly következményekkel jár az orvosi egyetemet végzett osztrákok 
szempontjából.  

Előfordulhat, hogy az orvosi egyetemet végzettek egy másik tagállamban szeretnék teljesíteni 
a szakorvosi képzést. Ehhez a tagállamok nagy részében az kell, hogy az orvosi tevékenység 
gyakorlásának engedélyezése érdekében orvosként jegyezzék be őket. E tagállamok illetékes 
hatóságai, amennyiben az orvosként való bejegyeztetés követelmény, azon az alapon 
megtagadhatják a bejegyzést, hogy az érintett személy nem tudja bemutatni a 93/16/EGK 
irányelv A. mellékletében említett orvosi alapképesítést, illetve a hatóságok megtehetik, hogy 
csak egy másik fajta, az időtartam és a térbeli kiterjedés tekintetében korlátozott bejegyzést 
adnak meg. 
Az is megtörténhet, hogy mások olyan sajátos orvosi tevékenységeket akarnak folytatni egy 
másik tagállamban, amelyeket egyetlen szakorvos vagy általános orvos sem gyakorol, de 
amelyek gyakorlásának engedélyezése érdekében nekik is orvosként be kell jegyeztetniük 
magukat.  

Azok, akik a szakorvosi vagy általános orvosi képesítésüket egy másik tagállamban szerezték 
meg, és akik ezt követően más tagállamba költöznek, ott nem tudják automatikusan 
elismertetni az orvosi alapképesítésüket.

II. Következtetés

Úgy tűnik, hogy az orvosi alapképesítés megadásával kapcsolatos osztrák felfogás 
akadályozza az orvosi egyetemet végzett osztrák személyek szabad mozgását, ami 
természetesen ellentétben áll a 93/16/EGK irányelv szellemével, amelynek elsődleges célja, 
hogy elősegítse az orvosoknak az EU-n belüli szabad mozgását. 
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A Bizottság 2006. október 3-án felvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal, és arra kérte 
őket, hogy a meglévő rendelkezések kiigazításával rendezzék az ügyet. 

A Bizottság ezenkívül azt kérte, hogy az ügy rendezéséig az osztrák hatóságok ismerjék el az 
osztrák személyek által egy másik tagállamban szerzett szakorvosi és általános orvosi 
szakképesítéseket, mivel ha másképp járnak el, az ellentétes lenne a 93/16/EGK irányelv
szellemével. 

A Bizottság tájékoztatni fogja a bizottságot a további fejleményekről.


