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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az E.C.N. spanyol állampolgár által benyújtott 0504/2009. számú petíció orvosi 
képesítésének a Franciaországban történő praktizáláshoz szükséges 
egyenértékűségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója spanyol orvosi oklevéllel rendelkezik, amelyet 2006-ban szerzett meg. 
Azután, hogy Perpignan-ban munkát talált, a francia Orvosi Kamara kérvényezte 
képesítésének jóváhagyását a 2005/36/EK irányelvnek megfelelően. Ugyanakkor ez 
meggátolta a petíció benyújtóját abban, hogy megkezdje új munkáját, amelyhez rendelkezik 
egy 2009. március 3-án aláírt szerződéssel. A petíció benyújtója kérvényezte az akkreditációt 
a spanyol minisztériumtól, ellenben úgy gondolja, hogy ez akadályt képez a személyek szabad 
mozgásában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

„A petíció

A petíció benyújtója az EU egyik tagállamában kiadott orvosi képesítéssel rendelkezik. A 
petíció benyújtója Franciaországban szeretne orvosi tevékenységet folytatni, és az Euresen 
keresztül talált egy betölthető állást. A petíció benyújtója azt állítja, hogy képesítését a 
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93/16/EGK irányelv szerint már akkreditálták, ezt követően pedig az „Agency Mobility 
Europe” hitelesítette. A petíció benyújtója amiatt tett panaszt, hogy a 93/16/EGK irányelv 
szerinti akkreditáció ellenére a perpignan-i orvosi tanács a 2005/36/EK irányelv betartására 
kérte.   

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 hatályon kívül helyezte és 
felváltotta az orvosi szakmáról szóló 93/16/EGK irányelvet2. Jelenleg ez képezi az európai 
jogi keretet az oklevelek elismeréséhez az EU egész területén. 

Ami az orvosokat illeti, a 2005/36/EK irányelvben két elismerési rendszer szerepel: a feltétel 
nélküli elismerés azon ágazati szakmák számára, mint például az orvosoké, amelyek képzési 
minimumkövetelményeit az EU szintjén harmonizálták, valamint a feltételes elismerés az 
olyan szakmák esetében, amelyek képzési minimumkövetelményeit uniós szinten nem 
harmonizálták.

A feltétel nélküli elismerésből következik, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai nem 
ellenőrizhetik a migráns által teljesített képzést, és nem rendelhetnek el kompenzációs 
intézkedést a migránsra vonatkozóan. A petíció benyújtójának ettől függetlenül azonban 
kérelmeznie kell oklevelének elismerését azon tagállam illetékes hatóságainál, ahol le kíván 
telepedni. Amennyiben egy migráns egy másik tagállamban kíván letelepedni, minden 
esetben kérelmet kell benyújtania az érintett tagállamban.

Következtetések

A francia hatóságok nem sértették meg a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvet azzal, hogy a petíció benyújtójától azt kérték, hogy kérelmezze orvosi 
képesítésének elismerését. ’

                                               
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., 0001–0024. o.


