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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Egyesült Királyságban élő román állampolgár, aki a brit rendszer 
hiányosságaira mutat rá a többi uniós ország szakorvosi képzésének elismerése tekintetében, 
különösen – de nem kizárólagosan – a rehabilitációs medicina területén. Úgy érzi, nem uniós 
polgárként kezelték, amikor azt ajánlották neki, hogy kezdje elölről az egész rehabilitációs 
képzést. Három konkrét kérdést vet fel, amelyek arra engednek következtetni, hogy az 
Egyesült Királyság megsérti a vonatkozó uniós jogszabályokat, és kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ügyet. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A petíció benyújtója román állampolgár, aki Romániában a rehabilitációs medicina területén 
szerzett szakorvosi képesítést, amelynek az Egyesült Királyságban való elismertetése során 
nehézségekbe ütközött. 
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A petíció benyújtója szerint a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1

(a továbbiakban: az irányelv) V. melléklete 5.1.3. pontja szerinti felsorolásnak a „Fizioterápia 
Minimális képzési idő: 3 év” szakorvosi kategórián belül tartalmaznia kellene az Egyesült 
Királyság nemzeti szakmai címét. Ez alapján a petíció benyújtójának szakorvosi képesítését 
feltétel nélkül elismernék az Egyesült Királyságban.

A petíció benyújtójának emellett nehézséget okozott az Egyesült Királyság által az elismerés 
feltételeként előírt kompenzációs intézkedés teljesítése.

A 2005/36/EK irányelv képezi a szakmai képesítések kölcsönös elismerésének európai jogi 
keretét. Az irányelv a tagállamok azon állampolgáraira alkalmazandó, akik valamely másik 
tagállamban kívánnak szabályozott szakmát megkezdeni vagy gyakorolni.
A szakmai képesítések harmonizált képzési követelményeken alapuló elismerési rendszerén 
belül, amelyet az irányelv III. címének III. fejezete állapít meg, a szakorvosi képesítésekre 
különleges rendszer alkalmazandó. E rendszert az a jelentős eltérés indokolja, amely a 
szabályozott szakorvosi képesítések számában a tagállamok között mutatkozik. Ezért bár az 
irányelv 54 szakorvosi képesítés képzési minimumkövetelményeinek harmonizálását 
tartalmazza (az irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja), ezeket nem minden tagállam 
szabályozza nemzeti egészségügyi rendszerében.
Az irányelv 21. cikkének (7) bekezdése értelmében a tagállamok közölhetik a Bizottsággal 
saját szakorvosi szakmai címeiket. E szakmai címeket ezt követően felveszik a 2005/36/EK 
irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja szerinti felsorolásba, aminek révén kiterjed rájuk az 
irányelv feltétel nélküli elismerési rendszere, feltéve hogy az adott szakterület a saját és a 
fogadó tagállam esetében egyaránt szerepel a szakmai címeknek az irányelv V. melléklete 
szerinti felsorolásában.

Az irányelv értelmében a tagállamok ugyanis nem kötelesek közölni a Bizottsággal egyes 
szakorvosi képesítéseket, még ha a saját területükön szabályozzák is azokat. E tekintetben a 
szakorvosi képesítések eltérnek az irányelv III. címének III. fejezete szerinti egyéb 
szakmáktól. 

Ezért a Bizottság nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az érintett tagállamtól 
kapott értesítés nélkül kiegészítse az irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontját és abba 
felvegyen egy szakorvosképzésre vonatkozó nemzeti szakmai címet, mint ahogy arra sem, 
hogy a 2005/36/EK irányelv 21. cikkének (7) bekezdése alapján ennek megfelelő közleményt 
tegyen közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Ezért az irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjában felsorolt szakorvosi képesítések egyes 
kategóriái tekintetében a tagállamok jogosultak dönteni arról, hogy részt kívánnak-e venni e 
képesítések feltétel nélküli elismerési rendszerében. Minden más olyan esetben, amikor a 
fogadó tagállam nem közli a Bizottsággal a megfelelő szakmai címet, jóllehet szabályozza az 
adott szakorvosi területet, a más tagállamokban képesítést szerzett szakemberek az 
úgynevezett általános rendszer (az irányelv III. címének I. fejezete) szerint ismertethetik el 
saját szakképesítésüket a fogadó tagállamban. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről, 
Hivatalos Lap L 255., 2005.9.30., 22. o.
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Az általános rendszer értelmében a fogadó tagállam illetékes hatósága összehasonlíthatja a 
szakember által elvégzett képzést a saját nemzeti képzési követelményekkel. A két tagállam 
alapképzései közötti lényeges eltérések esetén a fogadó tagállam kompenzációs 
intézkedéseket írhat elő, mielőtt elismerné a külföldi képzést elvégző szakember képesítését. 

Úgy tűnik, hogy a szóban forgó esetben az Egyesült Királyság illetékes hatósága az általános 
rendszer keretében megvizsgálta a petíció benyújtójának kérelmét és kompenzációs 
intézkedéseket írt elő. Ez a követelmény összhangban áll az irányelvvel.

Bár a petíció benyújtója vitatja az Egyesült Királyság döntését, az irányelv egyértelműen 
lehetővé teszi a fogadó tagállam számára ilyen kompenzációs intézkedések előírását. Az 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében az elismerés feltételeként a petíció 
benyújtója számára előírt alkalmazkodási időszak felügyelet mellett tölthető le és 
továbbképzést is magában foglalhat. A felügyelet alatt folytatott gyakorlattal töltött időszakot 
értékelni kell. 

Ezenfelül az irányelv 51. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság határozata 
ellen a nemzeti jog szerinti jogorvoslattal lehet élni. A Bizottság rendelkezésére álló 
információk alapján úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság illetékes hatósága részletes 
tájékoztatást nyújtott a petíció benyújtója számára a nemzeti jog szerinti jogorvoslati 
lehetőségekről.

Következtetések

A Bizottság megállapítása szerint az Egyesült Királyság nem sértette meg a 2005/36/EK 
irányelvet azzal, hogy nem közölte a Bizottsággal a „rehabilitációs medicina” szakorvosi 
területet. A Bizottság ezért nem kíván további intézkedéseket tenni az ügyben.

Ezenfelül az Egyesült Királyság illetékes hatóságai helyesen alkalmazták az úgynevezett 
általános rendszert a petíció benyújtója szakorvosi képesítésének elismerésére.

Az Egyesült Királyság illetékes hatósága emellett az irányelv 51. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően biztosította a petíció benyújtója számára annak lehetőségét, hogy a határozatával 
szemben a nemzeti jog szerinti jogorvoslattal éljen.


