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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0686/2013, ktorú predkladá Lothar Brunke, nemecký štátny občan, 
o jeho snahe otvoriť si lekársku prax vo Švajčiarsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je nemecký štátny občan vo veku 62 rokov, ktorý vykonával lekársku 
prax v Nemecku od roku 1995. V roku 2011 požiadal o otvorenie lekárskej praxe vo 
Švajčiarsku. Jeho žiadosť bola zamietnutá, lebo napriek tomu, že má kvalifikáciu na 
vykonávanie lekárskej profesie, neabsolvoval odbornú prípravu na získanie kvalifikácie 
špecialistu (Facharztausbildung). Táto kvalifikácia je vo Švajčiarsku povinná na získanie 
oprávnenia na zriadenie lekárskej praxe a na získanie licencie. Potom požiadal o rovnaké 
zaobchádzanie, aké majú švajčiarski lekári v jeho veku, v rámci ktorého sa vyžaduje 
dodatočná odborná príprava ako „praktischer Arzt“ (praktický lekár). Aj táto žiadosť bola 
zamietnutá, čo znamená, že jediný spôsob, ako by si mohol otvoriť prax vo Švajčiarsku, je 
absolvovať úplnú odbornú prípravu na špecialistu trvajúcu tri až päť rokov. Predkladateľ 
petície sa domnieva, že vzhľadom na jeho vek a lekárske skúsenosti ide o neprimeranú 
požiadavku. S vecou sa obrátil na súd, pričom sa pri pojednávaní odvolával na svoje právo 
usadiť sa, súd sa však k tomuto bodu nijako nevyjadril. Predkladateľ petície je presvedčený, 
že rozhodnutie švajčiarskych orgánov je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora EÚ, v ktorej 
sa uvádza, že štátne obmedzenia základných slobôd stanovených v zmluve musia byť 
nediskriminačné, musia byť odôvodnené všeobecným záujmom, musia byť primerané na 
zabezpečenie dosiahnutia cieľa, ktorý sledujú, a nesmú ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné 
na jeho dosiahnutie. Predkladateľ petície sa domnieva, že švajčiarske orgány nezohľadnili 
smernicu 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá bola vo Švajčiarsku vykonaná, 
a smernicu 75/362/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov 
o formálnych kvalifikáciách v medicíne vrátane opatrení na zjednodušenie účinného výkonu 
práva usadiť sa a slobody poskytovať služby. Predkladateľ petície sa domnieva, že je 
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diskriminovaný, lebo sa na neho uplatňujú prísnejšie požiadavky ako na švajčiarskych lekárov 
v jeho veku. Žiada Európsky parlament o pomoc. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 16. decembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

Predkladateľ petície tvrdí, že rozhodnutia švajčiarskych orgánov a súdov, ktorými boli 
zamietnuté jeho žiadosti o uznanie lekárskej kvalifikácie a/alebo oprávnenie na zriadenie 
lekárskej praxe vo Švajčiarsku, sú v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. 
V tejto súvislosti predkladateľ petície zároveň požiadal švajčiarske súdy, aby sa obrátili na 
Súdny dvor Európskej únie.

Podľa článkov 251 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je Súdny dvor 
príslušný prejednávať a rozhodovať (len) o žalobách alebo v konaniach, ktoré majú na 
Európsku úniu priamy vplyv. Podľa článku 267 ZFEÚ Súdny dvor má právomoc vydať
predbežný nález o otázkach, ktoré sa týkajú (okrem iného) platnosti a výkladu aktov inštitúcií 
Európskej únie. Ak sa takáto otázka položí v konaní pred súdnym orgánom členského štátu 
(EÚ), môže sa tento súdny orgán obrátiť na Súdny dvor, aby o nej rozhodol.

Keďže Švajčiarsko nie je členským štátom EÚ, švajčiarske súdy nie sú oprávnené obracať sa 
na Súdny dvor Európskej únie. Z článku 11 ods. 3 dohody o voľnom pohybe osôb1, naposledy 
zmenenej rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 2/2011 z 30. septembra 
20112, ktorým sa nahrádza príloha III (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií), namiesto 
toho vyplýva, že osoby, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, sa môžu odvolať na príslušnom 
vnútroštátnom súdnom orgáne, okrem iného aj v súvislosti s rozhodnutiami o odvolaniach. 
Navyše, podľa článku 16 ods. 2 dohody o voľnom pohybe osôb a pokiaľ uplatňovanie tejto 
dohody zahŕňa koncepcie práva EÚ, by sa mal brať ohľad na príslušnú judikatúru Súdneho 
dvora Európskej únie, vydanú pred dátumom podpisu tejto dohody. Na judikatúru vydanú po 
tomto dátume bude Švajčiarsko upozornené (v rámci Spoločného výboru zriadeného na 
základe dohody o voľnom pohybe osôb).

Súdne preskúmanie týkajúce sa uplatňovania dohody o voľnom pohybe osôb vo Švajčiarsku 
teda patrí do právomoci švajčiarskych súdov a v poslednom stupni do právomoci 
Švajčiarskeho spolkového súdu (Bundesgericht). V danom prípade sa predkladateľ petície 
sťažuje na rozsudok tohto súdu z 1. februára 2013 (vo veci 2C-668/2012), ktorým sa zamietli 
jeho žiadosti na poslednom stupni. 

V rozpore s názorom predkladateľa petície sa zdá, že toto rozhodnutie švajčiarskeho 
najvyššieho súdu nie je porušením dvojstrannej dohody. Konkrétne neexistuje dôkaz 
o diskriminácii na základe štátnej príslušnosti.

Podľa bodu 5.1.4 prílohy V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií3, ako sa 
uvádza v (revidovanej) prílohe III k dohode o voľnom pohybe osôb, Švajčiarsko je oprávnené 
                                               
1 Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 6.
2 Ú. v. EÚ L 277, 22.10.2011, s. 20.
3 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
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požadovať (od referenčného dátumu 1. júna 2002) diplom všeobecného lekára. 
V predmetnom prípade teda švajčiarske orgány mohli od žiadateľa z EÚ požadovať rovnakú 
úroveň kvalifikácie, akú požadujú od švajčiarskych štátnych príslušníkov. Zdá sa však, že 
predkladateľ petície nie je (v Nemecku) držiteľom rovnakej kvalifikácie (ako napr. „Facharzt 
für Allgemeinmedizin“).

Predkladateľ petície sa sťažuje na skutočnosť, že švajčiarske orgány nevzali do úvahy jeho 
praktické odborné skúsenosti, ktoré nadobudol v Nemecku, ani jeho vek (62 rokov). Namiesto 
toho žiadali ukončenie niekoľkoročnej dodatočnej odbornej prípravy, aby mohol získať 
švajčiarske osvedčenie „Weiterbildungstitel“. V tejto súvislosti si tiež nárokoval nadobudnuté 
práva. 

V článku 30 ods. 1 smernice 2005/36/ES (ako sa uvádza v prílohe III k dohode o voľnom 
pohybe osôb) sa skutočne stanovujú (za určitých dodatočných podmienok) nadobudnuté práva 
pre praktických lekárov bez dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bode 
5.1.4. Podľa článku 30 ods. 2 tejto smernice je však uplatňovanie takýchto práv na výkon 
činností praktického lekára v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia 
podmienené vlastníctvom osvedčenia potvrdzujúceho držiteľovo právo na výkon takýchto 
činností. Podľa švajčiarskeho súdu predkladateľ petície neposkytol doklad 
potvrdzujúci vlastníctvo takéhoto osvedčenia.

Predkladateľ petície navyše žiadal o uplatnenie prechodných opatrení, ktoré sa v minulosti 
vzťahovali na švajčiarskych lekárov, ktorí mali len diplomy potvrdzujúce základnú lekársku 
odbornú prípravu. Tieto opatrenia však už dávno neplatia. Keďže sa už nevzťahujú ani na 
švajčiarskych štátnych príslušníkov, tvrdenie o údajnej diskriminácii podľa všetkého tiež nie 
je relevantné. 

Napokon treba poznamenať, že otázka otvorenia lekárskej praxe ako taká nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2005/36/ES, a teda ani prílohy III k dvojstrannej dohode so 
Švajčiarskom.

Záver

Za týchto okolností a na základe dostupných informácií Komisia nemôže predkladateľovi 
petície pomôcť pri dosiahnutí uznania kvalifikácie špecializovaného lekára, ani oprávnenia na 
zriadenie lekárskej praxe vo Švajčiarsku.


