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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Sancho Rodríguez Villar, spanyol állampolgár által benyújtott 1862/2008.
számú petíció szakorvosi tanulmányainak a spanyol hatóságok általi 
elismeréséről és érvényesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója előadja, hogy a spanyol hatóságok (az oktatási és az egészségügyi 
minisztérium) nem ismerték el az Egyesült Királyságban 2001 és 2007 között folytatott 
hétéves szakorvosi tanulmányait (aneszteziológia és intenzív ellátás terén). Ez a helyzet –
amely megnehezíti a petíció benyújtója számára szakmájának gyakorlását Spanyolországban
– valójában egyaránt kapcsolódik a személyek szabad mozgásához és a képesítések 
elismeréséhez (a szakképesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv). Az elismerés megtagadásának következtében a petíció 
benyújtójának Spanyolországban újra kellett kezdenie aneszteziológiai szakorvosi 
tanulmányait (rezidens gyakornoki vizsga és képzés). A petíció benyújtója szakorvosi 
tanulmányainak elismerését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója általános orvosi képesítéssel rendelkezik, az Egyesült Királyságban 
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pedig szakorvosi képzést végzett az aneszteziológia és az intenzív ellátás területén, anélkül 
azonban, hogy az Egyesült Királyságban megszerezte volna az ennek megfelelő szakorvosi 
képesítéseket. A petíció benyújtója ezután szakorvosi képzését Spanyolországban kívánta 
folytatni. A szakorvosi képzést azonban újra kellett kezdenie, mivel a spanyol hatóságok nem 
akarták elfogadni a szakorvosi képzés Egyesült Királyságban folytatott részét. A petíció 
benyújtójának véleménye szerint a spanyol hatóságoknak el kellene fogadnia az Egyesült 
Királyságban folytatott képzést. 

A szakképesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv rendelkezik a képzési 
minimumkövetelmények összehangolásáról, és létrehozza az orvosi diplomák elismerésének 
rendszerét. Az irányelv azonban csak a már megszerzett orvosi képesítések elismerésére 
vonatkozik. 

Lehetőség van arra, hogy a tagállamok elfogadják, hogy a szakorvosi képzés egy része egy 
másik tagállamban történt, amennyiben illetékes hatóságaiknak módjában áll ellenőrizni, hogy 
a 2005/36/EK irányelv által meghatározott képzési minimumkövetelmények teljesültek. Ez 
azonban pusztán lehetőség, és nem jelent az uniós jogban előírt kötelezettséget. 

Következtetés

Következésképpen Spanyolország nem sértette meg az uniós jogot a szakképesítések 
elismerésére vonatkozó közösségi vívmányok tekintetében. 

Azt azonban a spanyol hatóságok tudomására lehet hozni, hogy egy másik tagállamban 
teljesített képzési időszak elismerésének megfelelő indokolás nélkül történő megtagadása úgy 
értelmezhető, hogy egy európai polgárt azért büntetnek, mert élt a szabad mozgáshoz való 
jogával, és egy másik tagállamban folytatott tanulmányokat.


