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Tárgy: C. A. olasz állampolgár által benyújtott 1218/2012. számú petíció az 
orvosszakértőként Európában történő praktizálás szabadságáról

1. A petíció összefoglalása

A rendkívül rövid petíció az igazságügyi orvostudomány gyakorlását szabályozó egységes 
uniós rendelkezések kidolgozására szólít fel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A petíció benyújtója szerint harmonizált képzési követelményekre lenne szükség az 
igazságügyi orvostudományi terület szakorvosai esetében. Következésképpen a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 V. melléklete 5.1.3. pontjának 
tartalmaznia kellene az „igazságügyi orvostudományi” szakterületet is. A petíció benyújtója 
felhívja a figyelmet arra, hogy jelenleg nincsenek harmonizált követelmények e szakorvosok 
képzését illetően, és tagállamonként eltérő a gyakorlat.

A Bizottság észrevételei 
Jelentős eltérések vannak a tagállamok között a szabályozott orvostudományi szakterületek 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről. 
Hivatalos Lap L 255., 2005.8.30., 22. o.
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számának tekintetében, valamint az orvosi szakképzési rendszerek rendszerezését illetően. 
Ennélfogva a 2005/36/EK irányelvvel létrehozott szakmai képesítések kölcsönös elismerési 
rendszere értelmében az orvostudományi szakterületek különleges rendszernek tekintendők. 

Az irányelv jelenleg 54 orvostudományi szakterület minimális képzési követelményeinek 
harmonizálását foglalja magában. Az egyes szakorvosi képzések minimális időtartamának 
ismertetése az irányelv V. mellékletének 5.1.3 pontjában található. 
Mindazonáltal az „igazságügyi orvostan” nem szerepel az irányelv V. mellékletének 5.1.3. 
pontjában.
 Következésképpen a tagállamok nem tartoznak az irányelv hatálya alá e szakterület 
rendszerezése esetében.
A tagállamok ugyan tájékoztathatják a Bizottságot a saját nemzeti megnevezéseikről az 
irányelv vonatkozó kategóriái alapján, de nem kötelesek minden egyes szakterületet 
rendszerezni. Ennélfogva egyes szakorvosok automatikusan elismertethetik 
szakképesítésüket, amennyiben a szóban forgó szakterület nemzeti megnevezése szerepel a 
felsorolásban mind a székhely szerinti, mind a fogadó tagállam nyelvén.

A 2005/36/EK irányelv 26. cikke értelmében a Bizottság felvehet olyan új orvostudományi 
szakterületeket az irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjába, amelyek a tagállamok legalább 
kétötödében megtalálhatóak. A Bizottságnak követnie kell az irányelv 58. cikke (3) 
bekezdésében említett bizottsági eljárásrendet az ilyen intézkedés elfogadása során.

A Bizottsághoz nem érkezett hivatalos megkeresés a tagállamok részéről arra vonatkozóan, 
hogy vegye fel az igazságügyi orvostant az irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjában.

Ennélfogva az igazságügyi szakképzettséggel rendelkező orvosok az úgynevezett általános 
rendszer keretében ismertethetik el képesítésüket (a 2005/36/EK irányelv I. fejezete). 

A Bizottság tavaly decemberben nyújtotta be a 2005/36/EK irányelv korszerűsítésére 
vonatkozó javaslatát. A javaslatot az Európai Tanács és az Európai Parlament jelenleg vitatja 
meg.

A javasolt módosítás a szükséges tagállamok arányának egyharmadra csökkentése révén 
egyszerűbbé tenné az új orvostudományi szakterületeknek az irányelv V. mellékletébe történő 
felvételét szabályozó eljárást.  A javaslatról azonban, illetve e változtatásról még nem 
született megállapodás.”

Következtetés 

A 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja teljes az orvostudományi szakképzések 
különböző megnevezései tekintetében.
A mellékletben az igazságügyi orvostan nincs feltüntetve a harmonizált követelmények 
szerinti orvostudományi szakterületek között. Következésképpen a tagállamok nem tartoznak 
az irányelv hatálya alá e szakterület rendszerezése esetében.
Amennyiben a tagállamok legalább kétötöde jelzi a Bizottság felé, hogy tényleges 
szakterületként szabályozza az igazságügyi orvostant, a Bizottság megfontolhatja a 
szakterület felvételét.  A Bizottsághoz nem érkezett azonban hivatalos megkeresés a 
tagállamok részéről arra vonatkozóan, hogy vegye fel az igazságügyi orvostant az irányelv V. 
mellékletébe. 
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Az igazságügyi szakképzettséggel rendelkező orvosok mindenesetre az úgynevezett általános 
rendszer keretében elismertethetik képesítésüket.


