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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Raúl Barrios Martinez, brit állampolgár által benyújtott 0347/2009. számú 
petíció az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi 
oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb 
tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 93/16/EGK tanácsi irányelv 
rendelkezései, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései, valamint az EK-Szerződésnek a 
letelepedés jogára vonatkozó rendelkezései a spanyol hatóságok általi 
végrehajtásának elmulasztásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Cartagenai Egyetemen (Kolumbia) szerzett az orvosi tanulmányok 
befejezését tanúsító oklevelet, amelyet a Spanyolország és Kolumbia közötti kulturális 
együttműködési egyezmény értelmében elismernek Spanyolországban. A petíció benyújtója 
ezt követően szakorvosi képzést végzett el Spanyolországban, viszont nem kapta meg a 
„Título de Especialista” spanyol tudományos címet. A petíció benyújtója ezt követően az 
Egyesült Királyságba költözött, ahol további szakorvosi képzést végzett el, amelynek 
eredményeként felvették a brit szakorvosi jegyzékbe. 2007-ben a petíció benyújtója 
visszaköltözött Spanyolországba, és sebész szakorvosi foglalkozásának gyakorlása érdekében 
kérelmezte brit szakorvosi képzésének elismerését a fent említett irányelvek rendelkezéseinek 
értelmében. Az illetékes spanyol hatóságok azonban elutasították a petíció benyújtójának 
kérelmét, és arról tájékoztatták, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet nem ültették át a spanyol nemzeti jogba. A petíció 
benyújtója, akinek ez a helyzet súlyosan hátráltatja szakmai előmenetelét, az Európai 
Parlament intézkedését kéri a spanyol hatóságokkal szemben annak biztosítására, hogy a 
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spanyol hatóságok haladéktalanul tegyenek eleget az Európai Unió ezen a területen hatályos 
jogszabályainak. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A közölt információ alapján a petíció benyújtója orvosi alapképesítéssel rendelkezik, amelyet 
1989-ben szerzett Kolumbiában. 1993-ban Spanyolországban szakorvosi képzésben vehetett 
részt, de a spanyol hatóságok kijelentették, hogy nem ismerik el a Kolumbiában szerzett, 
orvosi alapképesítésről szóló oklevelét.

E spanyolországi képzést követően spanyol bizonyítványt szerzett, amelyben az áll, hogy a 
„Traumatología y Cirurgía Ortopédica” (traumatológia és ortopéd sebészet) szakorvosi 
programban a teljes tanulmányi programot teljesítette. 

A petíció benyújtója 1995-ben és 1996-ban további traumatológiai és ortopéd sebészeti 
képzésben részesült az Egyesült Királyságban, ám új oklevelet nem szerzett.

A petíció benyújtója ezt követően az Egyesült Államokba utazott, hogy további képzést 
kapjon a gerincsebészet, valamint a csípő és térd helyreállító sebészetének egy szakágából. 

Az általa elvégzett képzés alapján a petíció benyújtója az alábbi különböző, elismerés iránti 
kérelmeket nyújtotta be Spanyolországban és az Egyesült Királyságban: 

– A petíció benyújtója 1998-ban Spanyolországban kérelmezte képzésének elismerését. 
Kérelmét az akkori kolumbiai állampolgársága miatt elutasították.

– A petíció benyújtója 1999-ben az Egyesült Királyságba költözött, ahol az általános orvosi 
tanács orvosként vette nyilvántartásba, és ahol elismert képzési és nem képzési pozíciókban 
dolgozott. Megkapta az egyenértékűségi bizonyítványt, de a szükséges szakorvosi képesítést, 
azaz a szakorvosi képzés elvégzését tanúsító bizonyítványt („Certificate of completion of 
specialist training”) nem, mivel nem tette le az ehhez szükséges vizsgát. 

– 2000-ben az Egyesült Királyságban kérte a szakorvosként történő nyilvántartásba vételét is.
Az egyesült királyságbeli hatóságok azonban elutasították a kérelmét, mivel nyilvánvalóan 
nem teljesítette a 93/16/EGK irányelv orvosokra vonatkozó képzési követelményeit (az 
említett irányelvet a 2005/36/EK irányelv hatályon kívül helyezte és annak helyébe lépett).

– A petíció benyújtója 2000-ben a „Título de Especialista Cirurgía ortopédica y 
traumatología” (ortopéd sebészi és traumatológus szakorvosi cím) elnevezésű spanyol 
szakorvosi oklevelet is kérelmezte. 

– 2007-ben Spanyolországban kérelmezte az egyesült királyságbeli és egyesült államokbeli 
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képzésének elismerését. A spanyol hatóságok elutasították szakorvosként történő elismerését.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a spanyol és az egyesült királyságbeli hatóságok egyaránt 
megsértették az EU jogát. 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az Európai Bizottság ismeri a petíció benyújtójának problémáját, mivel az mind 
Spanyolország, mind pedig az Egyesült Királyság ellen panaszt nyújtott be. 

Ami a Spanyolországgal szembeni panaszt illeti, az alábbiakat kell figyelembe venni. 

A petíció benyújtója 1998-ban és 2000-ben Spanyolországban kérelmezte képzésének 
elismerését, hogy megszerezze a „Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología” 
elnevezésű spanyol szakorvosi oklevelet. A 2005/36/EK irányelv azonban nem ír elő 
kötelezettséget a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy egy másik tagállamban vagy 
egy harmadik országban elvégzett képzés egyes részeit elfogadják (a 2005/36/EK irányelv 3. 
cikke (1) bekezdésének c) pontja és ezt követően a C-110/01. sz. Tennah-Durez ügyben 
kialakult ítélkezési gyakorlat). 

Ezután a petíció benyújtója 2007-ben ismét az egyesült királyságbeli és egyesült államokbeli 
képzésének elismerését kérelmezte Spanyolországban. Ennek érdekében az orvosként történő 
nyilvántartásba vételéről, valamint az egyesült királyságbeli szakorvosi nyilvántartásba 
vételéről szóló bizonyítványt nyújtotta be.  Rámutatott arra, hogy ez az általa 1998-ban és 
2000-ben benyújtottakon felül egy új dokumentum volt.  Az illetékes hatóságok arra kérték, 
hogy nyújtsa be az egyesült királyságbeli, „Certificate of completion of specialist training” 
elnevezésű szakorvosi képesítésének egy másolatát, amely az irányelv V. mellékletének 5.2.3. 
pontjában szerepel, ám ezzel nem rendelkezett. A spanyol hatóságok ebből az okból 
elutasították szakorvosként történő elismerését. A petíció benyújtója által az Egyesült 
Királyságban elvégzett képzés nem eredményezett a 2005/36/EK irányelv 25. cikke szerint 
elismert szakorvosi képesítést, és így az irányelv alapján nem élhet semmilyen elismeréssel. 

A Bizottság nem állapított meg arra utaló jelet, hogy a Spanyol hatóságok megsértették az 
uniós jogot a szakmai képesítések elismerése terén. Ezért a Spanyolország ellen benyújtott 
panaszt archiválták, és a petíció benyújtóját erről 2009. április 7-én tájékoztatták. 

Ami az Egyesült Királysággal szembeni panaszt illeti, a fenti irányelv értelmében az egyesült 
királyságbeli hatóságok nem voltak kötelesek a petíció benyújtója által Spanyolországban 
szerzett szakorvosi képesítést elismerni. Ennek oka, hogy a petíció benyújtója nem 
rendelkezik a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.2. és 5.1.3. pontjában 
Spanyolországra vonatkozóan felsorolt „Título de Especialista” címmel.  Emellett a petíció 
benyújtója által Spanyolországban elvégzett képzés nem felelt meg az irányelv minimális 
képzési követelményeinek, mivel csak három évig tartott, a 2005/36/EK irányelvben az 
ortopédiára vonatkozóan előírt ötéves képzés helyett. Az egyesült királyságbeli hatóságok 
tehát a jelek szerint nem sértették meg ezt az irányelvet a szakmai képesítések elismerése 
tekintetében.

Mivel a petíció benyújtója olyan spanyol szakorvosi képesítéssel rendelkezik, amely nem 
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biztosít hozzáférést a szakma spanyolországi gyakorlásához, az egyesült királyságbeli 
hatóságok a Szerződés 43. cikkét sem sértették meg. 

Következtetés

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a spanyol és az egyesült királyságbeli 
hatóságok a jelek szerint nem sértették meg a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelvet a petíció benyújtójának esetében. 


