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Tárgy: Eugenio Ori spanyol állampolgár által benyújtott 1144/2011. számú petíció a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/26/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv V. mellékletének módosítására irányuló kérelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a megelőző orvostudomány és a közegészségügy területén francia 
szakképzésben vett részt, amelyet elismernek Spanyolországban. Franciaországban ezenkívül 
doktori fokozatot szerzett az emberi táplálkozás területén, jelenleg segédorvosként dolgozik 
Navarra városában (Spanyolország), egy kórház dietetikai és táplálkozási klinikáján. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy az Európai Unió más tagállamaiban a táplálkozásgyógyászatot azok 
az orvosok gyakorolhatják, akik szakképzésüket (például a gyermekgyógyászatot, a geriátriát, 
a belgyógyászatot, az endokrinológiát) a táplálásterápiáért felelős európai társaság, az ESPEN 
(European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) által szervezett tanfolyamokkal 
egészítették ki, míg Spanyolországban kizárólag az endokrinológiai szakorvosok kapnak 
engedélyt ennek a feladatkör betöltésére. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy ennek oka 
a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
V. mellékletében található megfogalmazás, ahol az „Endokrinológia” című szakaszban a 
spanyol megnevezés „Endocrinología y nutrición”, miközben a táplálkozás (nutrición) 
fogalmát a többi országban használatos megnevezés nem tartalmazza. A petíció benyújtója 
ezért annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy az V. mellékletet oly módon 
módosítsák, hogy a spanyol megnevezés is csak az endokrinológiára utaljon.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 6.

A 2005/36/EK irányelv által kialakított, a szakmai képesítések kölcsönös elismerésére 
vonatkozó rendszer szerint a szakorvosképzés megszervezése a tagállamok hatáskörébe 
tartozik.

Az irányelv kizárólag az egyes szakirányokra vonatkozó minimális képzési időszakot 
határozza meg. Az endokrinológia esetében ez 3 év. Ezenkívül a 2005/36/EK irányelv 
21. cikkének (7) bekezdése értelmében a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a 
szakképzéseikről. A szakorvosi képzések megnevezéseit a 2005/36/EK irányelv 
V. mellékletének 5.1.3. pontja sorolja fel, és az irányelvnek a szakosított képesítések feltétel 
nélküli elismerési rendszere alá tartoznak, feltéve hogy az adott szakirány mind a saját, mind 
a fogadó tagállamban létezik. 

Amennyiben valamely tagállam egy orvosi szakképesítés megszüntetéséről vagy 
módosításáról dönt, meg kell határoznia azt az időpontot, amelytől kezdődően az érintett 
szakorvosi diplomát nem állítja ki. Addig az időpontig az érintett tagállamnak ugyanazokat a 
„szerzett” jogokat kell a más tagállamokból érkező szakorvosoknak biztosítania, mint saját 
szakorvosainak.

A spanyol endokrinológia („endocrinología y nutrición”) szakorvosképzés megfelel a 
2005/36/EK irányelvben foglalt, minimális időtartamra vonatkozó kritériumnak, és hacsak 
Spanyolország nem dönt úgy, hogy megszünteti vagy módosítja ezt a szakirányt egy 
meghatározott időponttól kezdve, és be nem jelenti ezt a módosítást a Bizottságnak, e szakmai 
cím marad a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjában.

A Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy az érintett tagállam erre vonatkozó bejelentésének 
hiányában (és anélkül, hogy megfelelő közlemény jelenne meg az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában a 2005/36/EK irányelv 21. cikke (7) bekezdésének értelmében) módosítsa egy 
szakorvosképzés címét, vagy módosítsa a szakképzés tartalmát.

Következtetés

A 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja nem téves a spanyol endokrinológiai 
szakorvosképzés tekintetében, és kizárólag Spanyolország kifejezett kérésére módosítható.


