
CM\1022471HU.doc PE530.026v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

28.2.2014

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Álvaro Lahoz Tornos spanyol állampolgár által benyújtott 0923/2013. számú 
petíció egy bizonyos szakorvosi képzésnek a 2005/36/EK irányelv V. 
mellékletében új kategóriaként vagy egy meglévő kategórián belül történő 
elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
V. mellékletének 5.1.3. pontja a mellkassebészet uniós kategóriáján belül még mindig nem 
tartalmazza a szívsebészeti szakorvosi képzést, amely Spanyolországban ötéves képzés. 
Megjegyzi, hogy mindazonáltal Olaszország ugyanezen kategórián belül két szakképesítést is 
megkülönböztet, a mellkassebészetet és a szívsebészetet. Úgy véli, hogy Spanyolországban is, 
ahol még csak a mellkassebészet szerepel, meg kellene különböztetni a két képesítést. Ennek 
a következetlenségnek a következtében a petíció benyújtójának franciaországi munkavállalása 
és ezáltal a szabad mozgáshoz való jogának gyakorlása akadályozott. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. január 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A szakmai képesítések kölcsönös elismerésének a 2005/36/EK irányelv által létrehozott 
rendszerében az orvosi szakterületekre speciális szabályozás vonatkozik. A szabályozott 
orvosi szakterületek száma tekintetében jelentős különbségek vannak a tagállamok között. Az 



PE530.026v01-00 2/3 CM\1022471HU.doc

HU

irányelv 54 orvosi szakterület minimális képzési követelményeinek harmonizálását foglalja 
magában. Míg a mellkassebészet szerepel e szakterületek között, a szívsebészetet 
(kardiovaszkuláris sebészetet) a melléklet jelenleg nem tartalmazza.

A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot nemzeti szakképzéseik szakmai címeiről. A 
Bizottság értékeli, hogy e képzési programok megfelelnek-e a harmonizált 
minimumkövetelményeknek, majd a szakmai címeket bevezeti a 2005/36/EK irányelv V. 
mellékletének 5.1.3. pontjába. E szakmai címekre tehát a 2005/36/EK irányelv 21. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően kiterjed a feltétel nélküli elismerés rendszere, amennyiben a 
szakképesítés a saját tagállamban és a fogadó tagállamban egyaránt létezik. 

A 2005/36/EK irányelv az orvosi szakterületek egyes kategóriái esetén csupán a minimális 
képzési időtartamot határozza meg. Nem hangolja össze ugyanakkor sem az orvosi 
szakterületek egyes kategóriáinak tartalmát, sem pedig a szóban forgó tevékenységek körét. A 
mellkassebészet esetében az említett minimális képzési időtartam 5 év.

A spanyol „Cirugía torácica” elnevezésű szakképzési program megfelel a 2005/36/EK 
irányelvben meghatározott, minimális időtartamra vonatkozó kritériumoknak. 

Hacsak Spanyolország nem határoz úgy, hogy módosítja vagy kiegészíti a „mellkassebészet” 
orvosi szakképesítési kategória alatt szereplő szakmai címet és erről értesíti a Bizottságot, a 
2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja alatt továbbra is a jelenlegi szakmai 
címnek kell szerepelnie. Az ilyen értesítés kezdeményezése a tagállam hatáskörébe tartozik.

A Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy érintett tagállamtól kapott értesítés nélkül 
módosítsa vagy kiegészítse szakorvosi képzések nemzeti megnevezéseit.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló 2013/55/EU irányelvet a Hivatalos Lapban 2013. december 28-án 
hirdették ki, és 2014. január 17-én lépett hatályba.

Az aktualizált 2005/36/EK irányelv 26. cikke értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el olyan új orvostudományi szakterületeknek az irányelv 
V. mellékletének 5.1.3. pontjába történő felvételére vonatkozóan, amelyek a tagállamok 
legalább kétötödében megtalálhatóak.

Magyarország 2012 októberében felvetette a szívsebészetnek mint új kategóriának a 
2005/36/EK irányelv V. melléklete 5.1.3. pontjába történő felvétele kérdését. A Bizottság ezt 
a kérést jelenleg vizsgálja, és felkérte a tagállamokat, hogy nyilvánítsanak véleményt a 
javaslattal kapcsolatban. A Bizottság Magyarország javaslatát a továbbiakban a korszerűsített 
irányelvben meghatározott új eljárási szabályok szerint kezeli.

Addig is a szívsebészeti szakképzettséggel rendelkező orvosok elismertethetik képesítésüket 
az úgynevezett általános rendszer keretében (a 2005/36/EK irányelv I. fejezete).

Következtetések

A 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjában szereplő spanyol orvosi 
szakterületek szakmai címeit kizárólag Spanyolország kifejezett kérésére lehet módosítani 
vagy kiegészíteni.
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Amennyiben a tagállamok legalább kétötöde azt jelzi a Bizottság felé, hogy a szívsebészetet 
tényleges szakterületként szabályozza, a Bizottság elindítja a szakmai címnek a 2005/36/EK 
irányelv V. melléklete 5.1.3. pontjába történő felvételét célzó eljárást. 

Addig is az ilyen szakképzettséggel rendelkező orvosok elismertethetik e szakképesítésüket 
az úgynevezett általános rendszer keretében.


