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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának fogorvosi és fogszabályozó szakorvosi képesítését Romániában 
elismerték. Kérvényezte, hogy ismerjék el képesítését és gyakorolhassa szakmáját az Egyesült 
Királyságban is. Bár képesítésének megfelelőségét elismerték, az Egyesült Királyság 
hatóságai − arra hivatkozva, hogy szakmáját nem gyakorolta folyamatos jelleggel − mégsem 
adtak ki számára engedélyt. A petíció benyújtója megkereste a SOLVIT hálózatot, amely 
megerősítette, hogy képesítése megfelelő, azonban úgy tűnik, hogy nem tudják megoldani a 
problémát. A petíció benyújtója az ügy kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A szakmai képesítések uniós tagállamokban történő elismerését a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 szabályozza.
A fogorvosok képesítéseinek elismeréséről az irányelv 34–37. cikke rendelkezik, és az 
irányelv V.3. mellékletében említett minimális képzési előírásoknak való megfelelést írja elő. 

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
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Amennyiben egy fogorvos képesítése ezen előírásoknak megfelel, a tagállamoknak 
automatikusan el kell ismerniük a kérelmező szakmai képzettségét. A nem uniós tagállamban 
szerzett képesítésekről az irányelv 2. cikkének (2) bekezdése rendelkezik. A 3. cikk (3) 
bekezdése értelmében egy másik uniós tagállam a képesítéseket akkor tudja a 2. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek alapján elfogadni, ha a kérelmező az adott szakmában 
három év szakmai tapasztalatot szerzett annak a tagállamnak a területén – jelen esetben 
Romániában –, amelyik a képesítést először elismerte.
A benyújtott dokumentumok alapján a Bizottság úgy értelmezi, hogy a panaszos Indiában 
kibocsátott és a román hatóságok által 2012 májusában elismert képesítése az egészségügy 
terén szerzett egyetemi diploma. A panaszos három évig (2008–2011 között) fogszabályozó 
szakorvosi és fogászati-ortopédiai szakorvosi rezidensképzésben is részt vett, amelyről a 
román egészségügyi minisztérium 2011 decemberében állított ki igazolást. E 
diplomák/szakirányú végzettségek egyike sem tekinthető azonban az irányelv V.3. 
mellékletében a román hatóságok által megjelölt szakmai képesítésnek. Az automatikus 
elismerés elve ezért ebben az esetben annak ellenére sem alkalmazható, hogy a kérelmező az 
Unióban kiadott diplomával rendelkezik.
Az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a kérelmezőnek az adott szakmában három 
év szakmai tapasztalatot kellene szereznie Romániában ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban 
képesítése elismeréséért folyamodhasson. Ezt követően az egyesült királyságbeli illetékes 
hatóságok megvizsgálják a kérelmező képesítéseit és döntenek arról, hogy a kérelmező 
képesítései elismerésének feltételeként előírnak-e kiegészítő követelményeket (beilleszkedési 
időszak vagy képességfelmérés). A tagállamok illetékes hatóságainak mindazonáltal nem 
kötelességük beilleszkedési időszakot szervezni a kérelmezők részére.

Összegzés

A fentiek alapján a Bizottság úgy véli, hogy az egyesült királyságbeli hatóságok az irányelv 
rendelkezéseit nem sértették meg.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2013. október 30

A panaszos indiai fogorvos, aki fogorvosként való elismerésére irányuló kérelmének az 
Egyesült Királyság hatóságai általi elbírálása ellen emel kifogást. Több panaszt is benyújtott 
az ügyben, amelyekre a Bizottság válaszolt is.
A panaszos most új kérdést tesz fel. Válaszában a Bizottság meg kívánja ismételni azokat az 
okokat, amelyek miatt a petíciót alaptalannak minősítette és minősíti – az új tények 
megismerését követően – most is. 

Az adott esetben alkalmazandó irányelv a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv (a továbbiakban: az irányelv), amely az uniós polgárok (2. cikk (1) 
bekezdés), és némely tekintetben az uniós állampolgárokkal egyes uniós irányelvekből –
például az Európai Unión belüli huzamos tartózkodásról szóló irányelvekből1 –, illetve uniós 
állampolgárhoz fűződő családi kötelékükből fakadóan azonos jogokat élvező, harmadik 
országok állampolgárai képesítéseinek elismeréséről rendelkezik.

                                               
1 Pl. az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról; a Tanács 
2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról.
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Amennyiben a petíció benyújtójára nem vonatkoznak a külföldi állampolgárok 
asszimilációjáról szóló fenti irányelvek rendelkezései, a 2005/36/EK irányelv rendelkezései 
sem vonatkoznak rá. Ennélfogva az Egyesült Királyság hatóságainak saját szabályaikat kell 
alkalmazniuk képesítéseinek elismerése tárgyában1.

Ha azonban a petíció benyújtójára vonatkozik a 2005/36/EK irányelv, az Egyesült Királyság 
hatóságai annak függvényében fogják elbírálni kérelmét, hogy Románia elismerte-e fogorvosi 
szakmai képesítését (mely esetben jogosult fogorvosként dolgozni Romániában), vagy 
fogszabályozó szakorvosi tanulmányainak folytatása céljából csak tanulmányait ismerte el 
Románia.

Ezen túlmenően, amennyiben a petíció benyújtójának fogorvosi szakmai képzettségét 
Románia nem ismerte el, és nem is dolgozott fogorvosként Romániában, az Egyesült 
Királyság hatóságaihoz benyújtott kérelme a harmadik országban szerzett képesítés uniós 
elismerésére irányuló első kérelemként kerül elbírálásra. Ebben az esetben a kérelmet az 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerint kell elbírálni2. Az Egyesült Királyság hatóságai 
ekkor saját nemzeti szabályaikat alkalmazzák, biztosítva mindamellett azt, hogy az irányelv 
által megszabott, a fogorvosi szakmában dolgozókra vonatkozó képesítési 
minimumkövetelmény (lásd az irányelv III. címének III. fejezetét) teljesüljön. Az irányelv 3. 
cikkének (3) bekezdése3 ez esetben nem alkalmazandó, mivel az nem vonatkozik az első 
uniós elismerési kérelemre, csak az azt követőkre.

Amennyiben a petíció benyújtójának fogorvosi szakmai képzettségét Románia elismerte, és 
legalább három évig dolgozott is fogorvosként Romániában, az Egyesült Királyság 
hatóságaihoz benyújtott kérelme az uniós elismerésre irányuló további kérelemként kerül 
elbírálásra. Ha azonban a petíció benyújtója teljesíti is a III. cím III. fejezete alatti képesítési 
mimimumkövetelményeket, az automatikus elismerés nem vonatkozik rá, mivel az irányelv 
10. cikkének g) pontja úgy rendelkezik, hogy a 3. cikk (3) bekezdése szerinti 
követelményeket teljesítő migránsoknak az irányelv általános rendszere szerinti elismerési 
eljárást kell lefolytatniuk. Az általános rendszer szerint a nemzeti hatóságoknak kell a 
kérelmező képesítéseit (diploma és tapasztalat) elbírálni, és ha jelentős különbség van a 
képesítés és a fogadó tagállam által előírt képesítési követelmények között, a hatóságok 
kiegészítő követelmények teljesítését írhatják elő. E tekintetben az Egyesült Királyság 

                                               
1 Lásd az irányelv (10) preambulumbekezdését, amely szerint „Ez az irányelv nem gátolja a tagállamokat abban, 
hogy saját szabályozásukkal összhangban elismerjék azokat a szakmai képesítéseket, amelyeket harmadik 
országbeli állampolgárok az Európai Unió területén kívül szereztek meg. Az elismerés keretében minden esetben 
be kell tartani az egyes szakmákra vonatkozó képzési minimumkövetelményeket.ˮ 
2 A 2. cikk (2) bekezdése szerint „Saját szabályozásának megfelelően minden tagállam lehetővé teheti a 
tagállamok azon állampolgárai számára, akik nem valamely tagállamban szerzett szakmai képesítésről szóló 
okirattal rendelkeznek, hogy területén a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti szabályozott szakmát 
gyakoroljanak. A III. cím III. fejezetének hatálya alá tartozó szakmák esetében ennek az elsődleges elismerésnek 
tiszteletben kell tartania az ugyanazon fejezetben megállapított képzési minimumkövetelményeket.ˮ (a szerző 
kiemelése).
3 A 3. cikk (3) bekezdése értelmében „A harmadik ország által kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okiratot előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratnak kell tekinteni, amennyiben annak birtokosa az érintett 
szakmában annak a tagállamnak a területén, amely a szóban forgó, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratot 
a 2. cikk (2) bekezdésének megfelelően elismerte, hároméves, az említett tagállam által tanúsított szakmai 
tapasztalatot szerzett.ˮ
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hatóságainak az a megállapítása, hogy a petíció benyújtójának gyakorlati fogorvosi 
tapasztalata nem elegendő, és hogy ezért beilleszkedési időszakot kell teljesítenie, nem áll 
ellentétben az uniós joggal.

Végezetül annak a ténynek, hogy a petíció benyújtójának fogszabályozó szakorvosi diplomája 
szerepel az irányelv V. mellékletének 5.3.3. pontjában, nincs jelentősége az adott ügyben, 
mivel nyilvántartásbavételét fogorvosként, és nem fogszabályozó szakorvosként kérelmezte. 

Összegzés

A fentiekre tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy az Egyesült Királyság hatóságai nem 
követtek el hibát a petíció benyújtója kérelmének elbírálásakor.


