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Tárgy: A Paul Vergeiner, osztrák állampolgár által benyújtott 0611/2008. számú 
petíció a más tagállamban szakorvosi képzést végezni kívánó osztrák orvosok 
előtt álló problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az Ausztriában uralkodó helyzetre, ahol az orvosi 
alapképzés oklevelét csak a szakorvosi képzés vagy az általános orvosi gyakorlati szakképzés 
lezárását követően adják ki, ezért az osztrák hatóságok nem adják ki az orvosi államvizsga-
bizonyítványt olyan személyeknek, akik Ausztriában csak az orvosi alapképzést végezték el. 
Ez azt jelenti, hogy a végzett orvosok, akik más tagállamban kívánják elvégezni a szakorvosi 
képzést, és akiket ehhez kapcsolódóan orvosként nyilvántartásba kell venni a praktizálási 
engedély megadása érdekében, az elutasítást kockáztatják, mert az érintett személyek nem 
tudják beszerezni a 93/16/EGK irányelvben (ún. orvosi irányelvben) említett orvosi oklevelet. 
A petíció benyújtója Hollandiában végzett sportorvosként, és most úgy látja, hogy mind 
Ausztriában, mind egy harmadik tagállamban aláásták a lehetőségét annak, hogy szakorvosi 
foglalkozását gyakorolja, és azért az Európai Parlamentet kéri, vizsgálja meg, hogy 
mennyiben felelnek meg az ausztriai eljárások a 93/16/EGK irányelv szellemének. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.
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I. A petíció

A petíció benyújtója Ausztriában végezte el az orvosi alapképzést, majd sportorvoslás terén 
Hollandiában végzett szakorvosi képzést. Vissza kíván térni Ausztriába, hogy ott letelepedjen. 
Állítása szerint az osztrák orvosi kamara azt mondta neki, hogy nincs joga bevándorolni. A 
petíció benyújtója a 230/2006. számú petícióra is hivatkozik

II. A Bizottság észrevételei a petícióra vonatkozóan

A 2005/36/EK irányelv1 az orvosi szakképesítések automatikus elismerésének rendszerét 
hozza létre, ha az érintett szakorvosi terület szerepel az irányelv V. mellékletének 5.1.3. 
pontjában. Az automatikus elismerés azt jelenti, hogy az érintett szakemberre vonatkozóan 
kompenzációs intézkedés, pl. alkalmassági vizsga vagy próbaidő nem írható elő.

Amennyiben a szakorvosi terület (pl. sportorvoslás) nem szerepel a fenti mellékletben, az 
általános elismerési rendszer alkalmazandó. Természetesen ehhez az szükséges, hogy ugyanaz 
a szakma abban a tagállamban is meglegyen, ahol a szakember az érintett szakterület 
tevékenységeit gyakorolni kívánja. Az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik a különböző 
szakorvosi területek meghatározása és megszervezése. Ezért egy adott szakorvosi terület nem 
feltétlenül van meg minden tagállamban. 

A petíció benyújtója által említett 230/2006. számú petíció egy másik problémát érint, vagyis 
az orvosi alapképesítés kiadásával kapcsolatos osztrák megközelítést – mivel azt osztrák 
szakorvosi képesítéshez vagy háziorvosi képesítéshez kötik –, ami akadályozza az osztrák 
orvosi oklevéllel rendelkezők szabad mozgását. Ez természetesen ellentétes a 93/16/EGK 
irányelv2 szellemével, amelynek fő célja az orvosok szabad mozgásának megkönnyítése az 
EU-n belül. Ahogy azt már az említett petícióra adott válaszban is említettük, a Bizottság 
kapcsolatba lépett az osztrák hatóságokkal, és felkérte őket a kérdés megoldására. Az ügy 
rendezéséig a Bizottság megkérte az osztrák hatóságokat, hogy ismerjék el a másik 
tagállamban osztrák orvosi oklevéllel rendelkezők által szerzett szakorvosi vagy háziorvosi 
képesítéseket, mivel az ettől eltérő megközelítés ellentétes a 93/16/EGK és ilyen módon a 
2005/36/EK irányelv szellemével. 

Ebben az esetben a kérdéses ügy egészen más jellegű. Mivel a sportorvoslás szakorvosi 
területként nem létezik Ausztriában, az osztrák hatóságok nem ismerhetik el a petíció 
benyújtójának holland szakorvosi képesítését.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 

elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

2 A Tanács 1993. április 5-i 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi 
oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, 
HL L 165., 1993.7.7., 1–24. o. A 93/16/EGK irányelvet más irányelvekkel együtt a 2005/36/EK irányelv 
foglalta egységes szerkezetbe.
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III. Következtetések

Mivel Ausztriában nincs megfelelő sportorvosi szakképesítés, az osztrák hatóságok nem sértik 
meg az uniós jogot, amikor nem ismerik el a sportorvoslás terén a holland szakorvosi 
képesítést.


