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elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója gyógytornászként dolgozik Németországban, de a szakmai képzést 
Hollandiában végezte el. Képzése kiterjedt a manuálterápiára is. A petíció benyújtója 
Németországban engedélyért folyamodott e manuál terápiás technika megfelelő díjazás 
ellenében történő gyakorlásához. Az illetékes német szervezetek (a VdAK és az IKK) 
azonban nem ismerték el sem a szakképesítését, sem azt az intézményt, amelyben ezt a 
technikát elsajátította. 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-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. július 3.

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

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. december 12.

Németországban elismerték a petíció benyújtójának fizikoterápiából Hollandiában szerzett 
képesítését. Ezután engedélyt kért a manuálterápia gyakorlására. Németországban azonban e 
tevékenység gyakorlása a fizikoterápiai képesítés megszerzése utáni kiegészítő képzéshez 
kötött. Ez tulajdonképpen továbbképzést jelent. A német hatóságok megtagadták az engedély 
kiadását, mivel a képesítést 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 annak beérkezése és megfontolása után.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. február 28.

2006. október 4-én a Bizottság szolgálatai levelet intéztek a német hatóságokhoz, amelyben 
magyarázatot kértek a szóban forgó esetre, valamint másolatot kértek az ide vonatkozó 
hatályos német szabályozásról.

2006. december 1-jei levelükben a német hatóságok közölték, hogy amennyiben a 
manuálterápia gyakorlásának engedélyezésére irányuló kérelem megtagadását az indokolta, 
hogy a petíció benyújtója képesítését nem egy, az ajánlások 2. mellékletében szereplő képzési 
intézményben szerezte, akkor az elutasításról szóló határozat megalapozatlannak minősül. Az 
ajánlási keret valójában nem zárja ki, hogy az adott képesítést valamely, a 2. mellékletben 
nem szereplő intézményben lehessen megszerezni.

Következésképpen a német hatóságok jelezték, hogy felkérik az illetékes szervet, hogy 
vizsgálja felül a petíció benyújtójának ügyét.

A petíció benyújtójától levélben kérdezték meg, hogy időközben felülvizsgálták-e az ügyét, és 
ha igen, milyen döntés született.

A Bizottság szolgálatai tájékoztatni fogják a Petíciós Bizottságot a petíció benyújtójának 
válaszáról.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. március 7.

2007. június 29-én a Bizottság elmarasztaló levelet küldött a német hatóságoknak, mert azok
nem alkalmazták a manuálterápiára szakosodott fizikoterápia gyakorlására feljogosító 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 92/51/EGK irányelvet.
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2007. október 26-i válaszukban a német hatóságok jelezték, hogy a petíció benyújtója 
továbbra sem igazolta, hogy valóban rendelkezik az előírt manuálterápiás szakmai 
képesítéssel. Jelezték továbbá, hogy Németország be fogja vezetni a manuálterápiára 
szakosodott gyógytornászok más tagállamban szerzett szakmai képesítését elismerő 
eljárást, és részletes tájékoztatást nyújtottak ezen eljárásról.

E kölcsönös elismerési eljárással kapcsolatban azonban további kérdések merültek fel, a 
Bizottság ismét levélben fog kapcsolatba lépni a német hatóságokkal. A petíció benyújtóját 
kérni fogja továbbá , hogy szakmai képesítéséről szóló bizonyítványának másolatát küldje 
meg a német hatóságoknak.

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot az ügy fejleményeiről.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. szeptember 26.

2007. június 29-én a Bizottság a Szerződés 226. cikke alapján elmarasztaló levelet küldött a 
Németországnak, mert az nem hajtotta végre a manuálterápiára szakosodott fizikoterápia 
gyakorlására feljogosító szakmai képesítések elismeréséről szóló 92/51/EGK irányelvet1.

Németország 2007. október 26-án válaszolt. A válaszban Németország jelezte, hogy a 
petíció benyújtója továbbra sem nyújtotta be a manuálterápiás szakmai képesítés 
megszerzéséről szóló tanúsítvány másolatát. Németország jelezte továbbá, hogy be fogja 
vezetni a manuálterápiára szakosodott gyógytornászok más tagállamban szerzett szakmai 
képesítését elismerő eljárást, és részletes tájékoztatást nyújtott ezen eljárásról.

A 92/51/EGK irányelvet 2007. október 20-i hatállyal hatályon kívül helyezte a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv2. 

A német hatóságok által javasolt eljárás nem felel meg a 2005/36/EK irányelvben foglalt 
szabályoknak, amely irányelvet a tagállamokban legkésőbb 2007. október 20-ig kellett 
végrehajtani.

Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy újabb hivatalos lépéseket tesz Németországgal 
szemben. 2008. június 27-én a Bizottság kiegészítő elmarasztaló levelet küldött a 
Németországnak, mert nem teljesítette a 2005/36/EK irányelv szerinti kötelezettségeit. 
Jelenleg a Bizottság várja a német hatóságok észrevételeit. Az észrevételek vizsgálatát 
követően, illetve amennyiben a meghatározott időn belül nem nyújtanak be észrevételt, a 
Bizottság, adott esetben, indokolással ellátott véleményt adhat ki a Szerződés 226. 
cikkében előírtak szerint.

                                               
1 A Tanács 1992. június 18-i 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és 

szakképzés elismerésének második általános rendszeréről, HL L 209., 1992.7.24., 25. o. 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
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A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos fejleményekről.

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. november 25.

2008. június 27-én a Bizottság indokolással ellátott kiegészítő véleményt intézett 
Németországhoz a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvnek való 
nem-megfelelőség, illetve a más tagállamban szerzett fizikoterápiás diplomák elismerésére 
vonatkozó jogszabályai miatt.

A német hatóságok 2008. augusztus 26-i levelükben adtak választ. A levélben kijelentik, hogy 
a kifogásolt jogszabályt összehangolják a 2005/36/EK irányelv előírásaival, s jelenleg egy 
projekt kidolgozása folyik. A petíció benyújtójára vonatkozóan azzal érvelnek, hogy a 
szociális jellegű jogvitákkal foglalkozó berlini bíróság 2008. július 2-i ítéletében 
megállapította, hogy a petíció benyújtója nem rendelkezik a németországi szabályozás által 
előírt képesítéssel ahhoz, hogy manuálterápiás gyakorlatot folytasson. A német hatóságoknak 
nincs tudomásuk arról, hogy a petíció benyújtója fellebbezett volna, de jelzik, hogy adott 
esetben a bírósági eljárás alatt a petíció benyújtójának képesítése nem képezheti újabb 
értékelés tárgyát.

Ezért a Bizottság levélben felszólította a petíció benyújtóját, hogy juttassa el hozzá az ítélet 
másolatát, továbbá jelezze, hogy fellebbezett-e.

Az ügy fejleményeiről a Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot.
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