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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 62 éves, német állampolgár, és Németországban 1995 óta praktizál 
orvosként. 2011-ben kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy orvosi praxist hozhasson 
létre Svájcban. Kérelmét elutasítottak, mert bár megfelelő képesítéssel rendelkezik ahhoz, 
hogy orvosként praktizálhasson, a szakképesítést nyújtó képzést (Facharztausbildung) nem 
fejezte be. Ez Svájcban kötelező ahhoz, hogy valaki praxis létrehozására, illetve praktizálásra 
jogosító engedélyt kapjon. A petíció benyújtója ezt követően a vele egykorú svájci orvosokkal 
azonos elbánást kért, ami gyakorlati orvosi („praktischer Arzt”) kiegészítő képzést tett volna 
szükségessé. Ezt is elutasították, ami azt jelenti, hogy az egyetlen módja annak, hogy orvosi 
praxist hozzon létre Svájcban az lenne, hogy elvégezze a háromtól öt évig tartó teljes 
szakképzést. A petíció benyújtója úgy véli, hogy életkorára, valamint az orvosi téren meglévő 
tapasztalataira való tekintettel ez a követelmény aránytalan. Az ügyet bíróságra vitte, és 
beadványaiban a letelepedés szabadságához való jogára hivatkozott, a bíróság azonban ezzel 
kapcsolatban nem tett semmilyen megjegyzést. Véleménye szerint a svájci hatóságok által 
hozott határozat ellentétes az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával, amely 
kimondja, hogy a Szerződésben meghatározott alapvető szabadságokkal szemben alkalmazott 
nemzeti korlátozásoknak megkülönböztetéstől mentesnek és a közérdek által igazolhatónak 
kell lenniük, alkalmasaknak kell lenniük az általuk elérni kívánt cél megvalósításának 
biztosítására, és nem haladhatják meg az annak megvalósításához szükséges mértéket. 
Álláspontja szerint a svájci hatóságok nem vették figyelembe a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet, amelyet Svájcban is végrehajtanak, valamint az 
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orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok 
kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges 
gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 75/362/EGK irányelvet. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy hátrányos megkülönböztetés éri, mivel vele szemben szigorúbb követelményeket 
alkalmaznak, mint a vele egykorú svájci orvosokkal szemben. Az Európai Parlament 
segítségét kéri. 

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 
ellentétes, hogy a svájci hatóságok és bíróságok határozataikban elutasították arra irányuló 
kérelmét, hogy őt gyakorló orvosként Svájcban elismerjék és/vagy engedélyezzék számára 
orvosi praxis létrehozását az országban. Ezzel összefüggésben a petíció benyújtója egyúttal 
arra kérte a svájci bíróságokat, hogy ügyét továbbítsák az Európai Bírósághoz.

Az EUMSZ 251. és azt követő cikkének értelmében azonban az Európai Bíróság (csupán) az 
Európai Uniót közvetlenül érintő keresetek elbírálására rendelkezik hatáskörrel. Az EUMSZ 
267. cikke értelmében a Bíróság hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés meghozatalára 
(többek között) az uniós intézmények jogi aktusainak érvényessége és értelmezése 
tekintetében. Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, kérheti az Európai Unió 
Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést.

Mivel Svájc nem uniós tagállam, a svájci bíróságok nem jogosultak arra, hogy ügyeiket az 
Európai Bírósághoz továbbítsák. Ehelyett a legutóbb az EU–Svájc Vegyes Bizottság 2011. 
szeptember 30-i 2/2011. számú, a III. melléklet (Szakmai képesítések kölcsönös elismerése) 
felváltásáról szóló határozatával 1 módosított, a személyek szabad mozgásáról szóló 
megállapodás2 11. cikkének (3) bekezdéséből az következik, hogy a megállapodás hatálya alá 
tartozó személyeknek lehetőségük van az illetékes nemzeti igazságügyi szervhez folyamodni, 
többek között a fellebbezési határozatok vonatkozásában is. Ezenkívül a személyek szabad 
mozgásáról szóló megállapodás 16. cikkének (2) bekezdése értelmében – amennyiben e 
megállapodás alkalmazása a közösségi jog fogalmait érinti – figyelembe kell venni az Európai 
Unió Bíróságának a megállapodás aláírásának időpontját megelőzően keletkezett, vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatát. Az említett időpontot követően keletkezett ítélkezési gyakorlatra a 
személyek szabad mozgásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság keretében 
hívják fel Svájc figyelmét.

Következésképpen a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás svájci alkalmazását 
érintő bírósági felülvizsgálat a svájci bíróságok, végső fokon pedig a Svájci Szövetségi 
Bíróság (Bundesgericht) hatáskörébe tartozik. Jelen esetben a petíció benyújtója az említett 
bíróság 2013. február 1-jén (a 2C-668/2012. sz. ügyben) hozott ítéletét kifogásolja, amelyben 
végső fokon elutasították kérelmét. 

                                               
1 HL L 277., 2011.10.22., 20. o.
2 HL L 114., 2002.4.30., 6. o.
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A petíció benyújtójának vélekedésével ellentétben úgy tűnik, hogy Svájc Legfelsőbb Bírósága 
nem sértette meg a kétoldalú megállapodást. Különösen lényeges, hogy nem állapítható meg 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetésre utaló bizonyíték.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 1 V. mellékletének 5.1.4. 
pontja értelmében – amint arra a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 
(átdolgozott) III. melléklete is hivatkozik – Svájcnak jogában áll (a 2002. június 1-jében 
megállapított referencia-időponttól kezdődően) előírni a háziorvostan szakorvosa oklevél 
megszerzését. Ezért a kérdéses ügyben a svájci hatóságok a svájci állampolgárok számára 
előírtakkal azonos szintű képesítést kérhetnek az uniós kérelmezőktől. A jelek szerint azonban 
a petíció benyújtója (Németországban) nem rendelkezik azonos szintű képesítéssel (ilyen 
például a „Facharzt für Allgemeinmedizin”).

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a svájci hatóságok nem vették figyelembe sem e 
szakmában Németországban szerzett gyakorlati tapasztalatait, sem pedig életkorát (62 év). 
Ehelyett több éves kiegészítő képzés elvégzésére kötelezték annak érdekében, hogy 
megszerezhesse a svájci „Weiterbildungstitel” címet. Ezzel összefüggésben a petíció 
benyújtója szerzett jogokra is hivatkozik. 

A 2005/36/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése (amint az a személyek szabad mozgásáról 
szóló megállapodás III. mellékletében is visszaköszön) csakugyan biztosít (bizonyos 
feltételek mellett) szerzett jogokat kimondottan a háziorvosok számára az V. melléklet 5.1.4. 
pontjában említett képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában. Az irányelv 30. cikkének 
(2) bekezdése értelmében a háziorvosi tevékenységeknek a nemzeti szociális biztonsági 
rendszer keretében történő gyakorlására vonatkozó jogok érvényesítése azonban a 
tevékenység gyakorlására való jogosultságot megállapító igazolás függvénye. A svájci 
bíróság szerint a petíció benyújtója nem szolgáltatott bizonyítékot egy ilyen igazolás 
meglétéről.

A petíció benyújtója továbbá olyan átmeneti rendelkezések alkalmazását kéri, amelyek 
korábban csupán az általános orvosi képzés elvégzését igazoló oklevelekkel rendelkező svájci 
orvosokra vonatkoztak. E rendelkezések azonban már régen hatályukat vesztették. Tekintve, 
hogy azok már nem alkalmazandók a svájci állampolgárokra, az állítólagos megkülönböztetés 
vádja sem tűnik érvényesnek. 

Végezetül meg kell jegyezni, hogy az orvosi praxis létrehozásának kérdésköre – mint olyan –
kívül esik a 2005/36/EK irányelv hatályán, ily módon pedig a Svájccal létrejött kétoldalú 
megállapodás alkalmazási körén is.

Következtetés

Jelen körülmények között és a rendelkezésre álló információk alapján a Bizottságnak nem áll 
módjában segítséget nyújtani a petíció benyújtója számára sem orvosi szakemberként történő 
elismerésének, sem pedig svájci orvosi praxisa engedélyezésének kivívásában.

                                               
1

HL L 255., 2005.9.30., 22. o.


