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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának, aki német szakorvosi képesítéssel rendelkezik, annak ellenére nem 
ismerték el a képesítését Franciaországban, hogy igazolta, hogy az aneszteziológusi 
képesítése megfelel a 93/16/EK irányelvnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

A petíció benyújtója német orvos, aki több éven át különböző francia kórházakban dolgozott. 

A petíció két kérdést érint:
– azt, hogy a francia orvosi kamara megkésve, 2,5 év elteltével ismerte el a petíció 

benyújtójának szakorvosi (aneszteziológusi) képesítését;
– azt, hogy a korábbi években Németországban szerzett szakmai tapasztalatát és a munkával 

töltött éveit a francia hatóságok nem vették figyelembe a munkafeltételek (például bérezés, 
beosztás) megállapításakor. 
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– A szakmai képesítések elismeréséről:

A Bizottsághoz korábban már érkezett panasz a petíció benyújtójától. A petíció benyújtója 
által a Bizottság rendelkezésére bocsátott iratok alapján a petíció benyújtója 2003. február 5-
én Németországban szerzett szakorvosi (aneszteziológusi) képesítést.  A petíció benyújtója 
által benyújtott iratok szerint az illetékes német hatóság 2005. május 9-én igazolta, hogy a 
petíció benyújtójának szakorvosi képesítése megfelel a 93/16/EGK irányelv 
minimumkövetelményeinek1.

A petíció benyújtója szakorvosi képesítésének elismeréséről szóló határozatot a jelek szerint 
2005. szeptember 14-én hozták.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv2 meghatározza az elismerési 
eljárás során alkalmazandó határidőket. Az irányelv 51.cikkének (2) bekezdése értelmében a 
szabályozott szakma gyakorlására vonatkozó engedély iránti kérelmet vizsgáló eljárást a 
lehető leggyorsabban le kell folytatni, és a kérelmező teljes dokumentációjának benyújtása 
után legfeljebb három hónappal a fogadó tagállam illetékes hatóságának indokolással ellátott 
határozatával kell lezárni.

Mivel a petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás nem tartalmaz információkat arra 
vonatkozóan, hogy mikor nyújtotta be a teljes (hiánytalan) kérelmet, a Bizottság szolgálatai 
fel kívánják venni vele a kapcsolatot annak érdekében, hogy igazolja ezt.

– A szakmai tapasztalat és a munkával töltött évek elismerése a munkafeltételek 
megállapításakor:

Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának3 megfelelően a Bizottság véleménye 
szerint a fogadó tagállam hatóságainak az állásokhoz való hozzáférés és a munkakörülmények 
(például bérezés, beosztás) megállapítása szempontjából figyelembe kell venniük a migráns 
munkavállalók más tagállamban szerzett összehasonlítható korábbi foglalkoztatási időszakait 
éppen úgy, mintha a munkával töltött időszak megszerzésére a fogadó tagállam rendszerében 
került volna sor.. 
2005 és 2008 között a Bizottság szolgálatai közvetlen kapcsolatban álltak a petíció 
benyújtójával e kérdéssel kapcsolatosan. A petíció benyújtójának ügyével a Franciaország 
ellen indított azon jogsértési eljárások keretében foglalkoztak, amelyek a közszféra állásaihoz 
való hozzáférés és a munkafeltételek (például bérezés, beosztás) meghatározásakor a szakmai 

                                               
1 A Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, 
bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, 
Hivatalos Lap L 165., 1993.7.7., 1. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről, 
Hivatalos Lap L 255., 2005.9.30., 22. o.
3 A C-419/92. sz. Scholz-ügy (EBHT 1994., I-00505.o.); a C-15/96. sz. Schöning-ügy (EBHT 1998., I-00047. o.);
a C-187/96. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság ügy (EBHT 1998., I-01095. o.); a 
C-195/98. sz. Österreichischer Gewerkschaftsbund-ügy, (EBHT 2000., I-10497. o.); a C-224/01. sz. Köbler-ügy, 
(EBHT 2003., I-10239. o.); a C-205/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság ügy, 
(EBHT 2006., I-00031. o.); a C-278/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügy, 
(EBHT 2005., I-03747. o.); a C-371/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügy, 
(EBHT 2006., I-10257. o.).
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tapasztalat és a munkával töltött idő figyelembevételét érintették. 

2008-ban a Bizottság szolgálatai arról tájékoztatták a petíció benyújtóját, hogy a francia 
hatóságok összhangba hozták az alkalmazandó jogszabályokat az uniós joggal. A Bizottság 
szolgálatai nem kaptak tájékoztatást arról, hogy a petíció benyújtójának ügyét ne oldották 
volna meg az uniós joggal összhangban. 

Mivel a petíció benyújtója által szolgáltatott információk nem tartalmaznak részleteket az e 
kérdéssel kapcsolatos korábbi problémákról, a Bizottság szolgálatai felveszik a kapcsolatot a 
petíció benyújtójával, hogy megtudják, továbbra is szembesül-e nehézségekkel e tekintetben.

A petíció benyújtójától kapott további tájékoztatást követően a Bizottság szolgálatai 
tájékoztatják az Európai Parlamentet álláspontjukról és az esetleges nyomon követő 
intézkedésekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2013. december 19.

A Bizottság szolgálatai és a petíció benyújtója között többszöri levélváltásra került sor. A 
kapott tájékoztatás alapján a Bizottság álláspontja a következő:

– A szakmai képesítések elismeréséről

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy a Franciaországban 2005. 
szeptember 14-én meghozott, az aneszteziológusi szakorvosi képesítés elismerésére 
vonatkozó határozat nem említi a képesítés megszerzésének időpontját.
A 2005/36 irányelv azonban nem kötelezi a tagállamok hatóságait, hogy a képesítés 
elismerésére vonatkozó határozatban feltüntessék a képesítés megszerzésének időpontját.
A 2005/36/EK irányelv 51. cikke értelmében az illetékes hatóságnak kellően megalapozott 
döntést kell hoznia a teljes dokumentáció benyújtása után legfeljebb három hónappal. Ez a 
határidő azonban egy hónappal meghosszabbítható.
Az 51. cikk (3) bekezdése alapján ha az illetékes hatóság az előírt határidőn belül nem hoz 
határozatot, a nemzeti jog szerinti jogorvoslattal lehet élni. 
Összefoglalva, a Bizottság szolgálatai úgy ítélik meg, hogy a francia Orvosi Kamara által 
hozott határozat a minimális tartalom tekintetében nem sérti a 2005/36 irányelvet. A petíció 
benyújtóján múlik, hogy fontolóra vegye annak lehetőségét, hogy kártérítési keresetet 
nyújtson be a nemzeti bírósághoz amiatt, hogy elismerés iránti kérelmét esetlegesen 
késedelmesen bírálták el.

– A szakmai tapasztalat és a munkával töltött évek elismerése a munkafeltételek 
megállapításakor

A Bizottság szolgálatai annak kifejtésére kérték a petíció benyújtóját, hogy a más 
tagállamokban megszerzett munkával töltött időszakait mely tekintetben nem vették 
figyelembe; felkérték, hogy adjon tájékoztatást a francia hatóságokkal e kérdés kapcsán 
történt kapcsolatfelvételekről, beleértve a közigazgatási és/vagy bírósági határozatokat, ami 
lehetővé tenné, hogy a Bizottság szolgálatai ügyét részletesen értékeljék.
A petíció benyújtója azt állítja, hogy az alkalmazandó francia rendelkezések reformja óta sem 
részesül olyan mértékű fizetésben, amelyre a hasonló, franciaországi szolgálati idővel 
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rendelkező orvosok jogosultak.
Ugyanakkor nem bocsátotta a Bizottság szolgálatai rendelkezésére a francia hatóságokkal 

folytatott levelezése és/vagy a közigazgatási vagy bírósági határozatok másolatát. Arról is 
tájékoztatta a Bizottság szolgálatait, hogy az alkalmazandó francia rendelkezések reformja óta 
csupán helyettesítő munkatársként (remplacant) dolgozik, és nem kínáltak neki megfelelő 
bérezésű álláshelyet.


