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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Vologya Vaszilev bolgár állampolgár által, a „Szófiai háziorvosok
szövetsége” (SAGMP) nevében benyújtott 1014/2012. számú petíció a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki orvos és a „Szófiai háziorvosok szövetségének” (SAGMP) elnöke, 
kifogásolja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) jogszerűtlenül számítja a 
Bulgáriában dolgozó orvosok szolgálati idejét. A petíció benyújtója szerint a bolgár 
törvényhozás a háziorvosok és fogorvosok szolgálati idejének olyan nyilvántartási rendszerét 
hozta létre, amely nem áll összhangban a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A szakképesítések elismerésének uniós jogi keretét a szakképesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv adja. Hét ágazati szakma tekintetében ez a jogi keret tartalmaz olyan 
harmonizált képzési minimumkövetelményeket is, amelyek lehetővé teszik e szakképesítések 
feltétel nélküli elismerését.
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A feltétel nélküli elismerés rendszere vonatkozik a háziorvosok és fogorvosok – vagyis a 
petícióban említett szakmák – szakképesítéseire is.

Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozása előtt a Bizottság megvizsgálta az ágazati 
szakmákkal kapcsolatos bolgár képzéseket és a közös követelményeknek való megfelelésüket. 
A tárgyalások eredményeként a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes 
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló 
2006/100/EK irányelv módosította a 2005/36/EK irányelv V. mellékletét Bulgária nemzeti 
megnevezései tekintetében.

A 2005/36/EK rendelet V. melléklete 1. címének 5.1.4 pontjában a 2007. január 1. hivatkozási 
dátum után megkezdett képzésekkel kapcsolatban „Свидетелство за призната спец-иалност 
по Обща медицина” megnevezéssel szereplő háziorvosi szakképesítés megfelel az irányelv 
28. cikkében előírt minimális képzési követelményeknek.

A 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.3.2. pontja tartalmazza a bolgár fogorvosi 
szakképesítést, amely megfelel a 2005/36/EK irányelv 34. cikkében előírt képzési 
követelményeknek.

A nemzeti nyilvántartási rendszernek, illetve az egészségügyi szakemberek folyamatos 
szakmai képzésének megszervezése teljes mértékben a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Mindaddig, amíg a tagállam megfelel a 2005/36/EK irányelv minimumkövetelményeinek és 
tiszteletben tartja a külföldi ágazati képesítések feltétel nélküli elismerésének elvét, az e 
tekintetben való intézkedés nem tartozik a Bizottság hatáskörébe.

Következtetés

A petíció nem tartalmaz arra utaló információt, hogy Bulgária nem tenne eleget a 2005/36/EK 
irányelvnek, ezért a Bizottság ebben a szakaszban nem kíván további lépéseket tenni.


