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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Marc Stahl (német állampolgár) által benyújtott, 0930/2005. számú petíció a 
Hollandiában fizikoterápiából szerzett diploma Németországban történő elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója fizikoterapeutaként dolgozik Németországban, de Hollandiában végezte 
el a szakmai képzést. Képzése kiterjedt a kézi terápiára is. A petíció benyújtója 
Németországban engedélyért folyamodott e kézi terápiás technika megfelelő díjazás ellenében 
történő gyakorlásához. Azonban az illetékes német szervezetek (a VdAK és az IKK) nem 
ismerte el sem szakképesítését, sem azt az intézményt, amelyben ezt a technikát megtanulta.
A petíció benyújtójának érvelése szerint kedvezőtlenebb elbánásban részesül, mint 
Németországban dolgozó holland kollégái, akik ugyanolyan képesítéssel magasabb 
jövedelemre képesek szert tenni. Továbbá a hatóságok megítélése szerint a petíció benyújtója 
csak azon a településen jogosult praktizálni, ahol letelepedett, nem pedig egész 
Németországban. A petíció benyújtója ezért úgy véli, hogy páciensei otthonukban való 
kezelésének lehetőségét korlátozzák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. február 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. július 3-án kapott válasz.

A petíció benyújtója által közölt információk nem elegendőek ahhoz, hogy a Bizottság állást 
foglaljon az ügyben.  Következésképpen a Bizottság írásban fordul a petíció benyújtójához 
további információkért. A Petíciós Bizottságot tájékoztatni fogja e lépések eredményéről.

4. A Bizottságtól 2006. december 12-én kapott kiegészítő válasz

Németországban elismerték a petíció benyújtójának fizikoterápiából Hollandiában szerzett 
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diplomáját.  Ezután engedélyt kért a kézi terápia gyakorlására.  Németországban azonban e 
tevékenység gyakorlása a fizikoterápiai diploma megszerzése utáni kiegészítő képzéshez 
kötött.  Ez tulajdonképpen továbbképzést jelent. A német hatóságok megtagadták az engedély 
kiadását, mivel a diplomát kibocsátó holland intézmény nem szerepel a német hatóságok által 
nyilvántartott azon intézmények listáján, amelyek továbbképzéseket folytatnak. 
A Bizottság szolgálatai nyilvántartásba vették a petíció benyújtójának panaszát.  Miután a 
petíció benyújtója hozzájárult személyazonossága felfedéséhez, a Bizottság 2006. október 4-
én levelet intézett a német hatóságokhoz, amelyben magyarázatot kért a szóban forgó esetre, 
valamint másolatot kért az ide vonatkozó hatályos német szabályokról.

A Bizottság szolgálatai tájékoztatni fogják a Petíciós Bizottságot a német hatóságoktól kapott 
válaszról.
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