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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  M. Kenneth Abela, máltai állampolgár által benyújtott 0357/2006. számú 
petíció a képesítések egyenértékűségéről szóló EK-jogszabálynak a máltai 
hatóságok által történt állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki mérnöki posztgraduális fokozatot szerzett az Egyesült Királyságban, 
állítja, hogy megtagadták tőle hivatása gyakorlásának jogát Máltán. A petíció benyújtója 
szerint a Máltai Mérnöki Testület megtagadta tőle az engedélyt, hogy mérnökként 
tevékenykedhessen, ezért az Európai Parlamenthez fordul, hogy ügyében támogassa.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. május 7.

Abela úr, máltai állampolgár, az Egyesült Királyságban bejegyzett mérnök és a Brit Mérnöki 
Testület tagja. A 89/48/EK irányelv szerint mérnöki képesítésének szakmai elismerését 
kérvényezte Máltán, de a máltai hatóságok (a Mérnöki Testület) nyíltan elutasította kérését. A 
SOLVIT hálózathoz fordult, de a SOLVIT nem tudta megoldani ügyét. Ekkor panaszt nyújtott 
be az Európai Bizottsághoz (2005/4427), amelyet 2006. június 28-án iktattak. Abela urat erről 
a döntésről tájékoztatták.

Abela úr panasszal él a máltai hatóságok ellen, mivel azok nem alkalmazták megfelelően a 
89/48/EGK irányelvet mérnöki képesítésének Máltán való szakmai elismerését indítványozó 
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kérelmével kapcsolatban. A máltaiak egyszerűen indoklás és különbözeti intézkedés 
vállalásának lehetősége (akár egy alkalmassági teszt, akár egy felügyelet alatt végzett 
gyakorlati időszak) nélkül elutasították kérvényét.
A Bizottság, ahogy az fentebb olvasható, lezárta a panaszról szóló aktát, mert az uniós jog 
helytelen alkalmazásának egyedi eseteként tekint az ügyre, és így Abela úrnak a nemzeti 
bíróságon megfelelő jogorvoslatot szükséges keresnie a Máltai Mérnöki Testület döntése 
ellen. Többek között követte ezt az utat.
A Bizottság mindazonáltal a jogsértési eljárások alternatív eszközeként használható 
megoldásokat keres, folyamatosan kapcsolatot tart a máltai hatóságokkal és Busuttil 
parlamenti képviselő úrral, valamint ajánlással látta el a hatáskörrel rendelkező máltai 
hatóságokat a 89/48/EK irányelv helyes alkalmazására vonatkozóan. A sor jelenleg a 
hatáskörrel rendelkező máltai hatóságokon van, hogy helyesen alkalmazzák a 89/48/EGK 
irányelvet. A legújabb levélváltásból kitűnik, hogy a máltai hatóságok elkötelezték magukat 
emellett, és Abela úr ügye valószínűleg hamarosan megoldódik.

Következtetés

A Bizottság a máltai hatóságokkal folyamatosan fenntartott kapcsolat révén a jelen ügy 
barátságos megoldására törekszik, és ezen erőfeszítések – úgy tűnik – hamarosan 
kifizetődnek. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. május 5.

A petíció benyújtója mérnöki szakképesítését az Egyesült Királyságban szerezte. Az ügy 
kezdetén Máltán nem ismerték el szakképesítését. Intézkedésének köszönhetően azonban 
2007. január 30-án a máltai hatóságok módosították döntésüket és kompenzációs intézkedést 
alkalmaztak, ugyanakkor nem biztosították számára azt a lehetőséget, hogy válasszon a 
szakmai alkalmassági vizsga és az adaptációs időszak között. A máltai hatóságok a 
89/48/EGK irányelv1 10. cikkére hivatkozva azzal indokolták döntésüket, hogy a foglalkozást 
kérelmező migráns szakember választási lehetőségétől való eltéréshez való jogukat 
gyakorolták.

Mivel Málta nem nyújtott be a Bizottsághoz az eltérésre vonatkozó hivatalos kérelmet, a 
Bizottság 2007. április 4-én írásban értesítette a máltai hatóságokat arról, hogy eltérés 
kérelmezésekor milyen eljárást kell követni, és felkérte Máltát egy ilyen kérelem megfelelő 
benyújtására. 2007. október 5-én a máltai hatóságok válaszoltak, és eltérésre vonatkozó 
hivatalos kérelmet nyújtottak be. E kérelem nem volt kellően egyértelmű, bizonyos adatok 
hiányoztak belőle, és nem tartalmazott olyan érdemi indokokat, amelyek alapján a Bizottság 
határozatot hozhatott volna. Ezért a Bizottság 2007. november 20-án további részletes 
adatokat kért a máltai hatóságoktól.

2007. október 20. óta a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet2 kell 
                                               
1 A Tanács 1988. december 21-i irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú 

oklevelek elismerésének általános rendszeréről (HL L 19., 1989.1.24., 16. o.).

2 A szakképesítések elismerésének új rendszerében ugyanazt a fogalmat vették át, a 2007. szeptember 7-i 
2005/36/EK irányelv a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).
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alkalmazni, amely felváltotta a 89/48/EGK irányelvet. Ez az irányelv lehetővé teszi a 
szakember/migráns személy számára, hogy megkezdje szakmájának gyakorlását és gyakorolja 
azt a szakmát, amelyhez kapcsolódóan saját tagállamában – egy másik tagállamban – szerzett 
képesítést, feltéve, hogy:

 a szakmára szabályozás vonatkozik a fogadó tagállamban;

 a migráns szakember az EU-ban szerezte szakképesítését (vagy egy harmadik 
országban – ebben az esetben a szakember a szakképesítés megszerzését követően 3 
éves szakmai tapasztalatot szerzett az érintett szakmában azon tagállam területén, 
amely elismerte hivatalos szakképesítését).

Ami a mérnöki szakmát illeti, erre vonatkozóan nem történt harmonizáció az Európai 
Unióban. A mérnöki szakképesítések elismerése a 2005/36/EK irányelv I. fejezetének III. 
címében megállapított, az ún. szakképesítések elismerésének általános rendszere 
rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. Az általános rendszer nem írja elő a szakképesítések 
automatikus elismerését. E rendszer alapja az, hogy a fogadó tagállamnak lehetővé kell tennie 
az uniós polgár számára, hogy területén egy szakmát gyakorolhasson, még abban az esetben 
is, ha az érintett személy nem rendelkezik a szükséges nemzeti oklevéllel, feltéve, hogy olyan 
oklevele van, amely egy másik tagállamban szükséges ugyanazon szakma gyakorlásának 
megkezdéséhez vagy gyakorlásához.

Ezenkívül, a fogadó tagállamnak meg kell állapítania, hogy az a képesítés megfelel-e a 
nemzeti rendelkezései értelmében megkívánt képesítésnek. A fogadó tagállam csak abban az 
esetben alkalmazhat kompenzációs intézkedéseket a migráns szakember tekintetében 
(adaptációs időszak vagy szakmai alkalmassági vizsga), ha lényeges eltérések mutatkoznak a 
migráns szakembernek nyújtott oktatás és képzés (időtartamot vagy tartalmat tekintve) és a 
fogadó tagállamban érvényes követelmények között, ugyanakkor a migráns szakember 
választhat a két lehetőség között.

A tagállamok azonban eltérhetnek a kérelmező választási lehetőségei tekintetében. A 
2005/36/EK irányelv 14. cikkével összhangban haladéktalanul tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot és a tagállamokat az ennek kapcsán tervezett intézkedésekről, valamint azon 
indokokról, amelyek szükségessé teszik az ilyen intézkedések megtételét. 2007. október 5-én 
a Bizottsághoz ilyen eltérés iránti kérelem érkezett Máltától.

A máltai hatóságoknak konkrétan bizonyítaniuk kell annak szükségességét, hogy a mérnöki 
szakma egészét tekintve el kell térni a mérnök szakemberek azon jogától, hogy választhatnak 
a szakmai alkalmassági vizsga és az adaptációs időszak között, és nem csak egy bizonyos 
esetben, mint például a petíció benyújtójának esetében.

Minden eltérés iránti kérelemhez indokolást kell fűzni, a kitűzött célok figyelembevételével. 
Ebben a konkrét esetben a máltai hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy a mérnöki szakma 
tekintetében általuk kitűzött célok nem érhetők el egyenlő mértékben a szakmai alkalmassági 
vizsga és egy adaptációs időszak által. Az eltérés kizárólag ilyen esetben összeegyeztethető az 
uniós joggal.

A tagállam csak abban az esetben alkalmazhatja a szóban forgó intézkedést, ha a Bizottság 
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három hónapon belül nem hozott az eltérés iránti kérelemmel ellentétes határozatot.

Következtetés
Mivel a Bizottsághoz ez idáig nem érkezett válasz Máltától a 2007. november 20-i részletes 
adatkérésére, a Bizottság 2008. március 27-én emlékeztetőt küldött a máltai hatóságoknak.



CM\749769HU.doc 5/6 PE388.748v03-00

HU

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. október 21.

A Bizottság 2007.11.20-i levelére 2008.6.11-én kapott választ Máltától.

A máltai hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a petíció benyújtója egy kétéves 
tanfolyamon vett részt, és felsőfokú nemzeti oklevelet szerzett az Egyesült Királyságban, 
amely tartalmában eltér a Máltán a mérnöki szakképesítéshez szükséges a BSC-tanfolyamtól. 
Kifejtették továbbá, hogy a petíció benyújtóját a kétéves tanfolyam alapján nyilvántartásba 
vették okleveles mérnökként. A petíció benyújtójáról azt állítják, hogy sohasem dolgozott az 
Egyesült Királyságban felügyelet alatt, és ezért nem tekinthető úgy, hogy megszerezte az 
kiegészítő oktatást és képzést az Egyesült Királyságban.

A máltai hatóságok úgy ítélik meg, hogy a petíció benyújtójának felsőfokú nemzeti oklevele 
az Egyesült Királyságban csak a bejegyzett mérnök (mérnöktechnikus) cím alatti 
nyilvántartásba vételt teszi lehetővé, amely szakma Máltán nincs szabályozva. 
Következésképpen semmi sem akadályozza a petíció benyújtóját abban, hogy gyakorolja ezt a 
szakmát Máltán. Azt állítják, hogy a petíció benyújtója kérelmezte mérnökként való 
elismerését, ehhez a szakmához azonban a máltai hatóságok szerint nem rendelkezik 
képesítéssel.

A petíció benyújtója okleveles mérnök címmel rendelkezik, amelyet az Egyesült Királyságban 
szerzett kétéves felsőfokú nemzeti oklevele alapján ítéltek oda neki, mesterfokozatú oklevelét 
pedig az Egyesült Királyságban kapta meg. Azt állítja, hogy 25 éves szakmai tapasztalata van.

A máltai hatóságok által nyújtott tájékoztatás alapján tartalmában és/vagy időtartamában 
különbség van a petíció benyújtója által teljesített oktatás és képzés, valamint a máltai jog 
alapján megkövetelt oktatás és képzés között. A máltai érvelés, miszerint e különbség miatt a 
petíció benyújtója nem kérelmezheti mérnökként való elismerését, csupán 
mérnöktechnikusként való elismerését, két okból sem helyes:

- az Egyesült Királyság szabályozása alapján a petíció benyújtóját mérnöknek tekintik, 
jogosult viselni az okleveles mérnök címet; ezt a tényt a máltai hatóságok nem 
kérdőjelezhetik meg;

- a 2005/36/EK irányelv1 13. cikke előírja, hogy a képzettségi tanúsítványnak, illetve az előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratnak „.a fogadó tagállamban megkövetelt, […] szakmai 
képesítési szintet közvetlenül megelőző alacsonyabb képesítési szinttel legalább egyenértékű 
szakmai képesítési szintet” kel tanúsítania. A máltai hatóságok kompenzáló intézkedéseket 
alkalmazhatnak a kérelmezőre vonatkozóan, amennyiben alapvető eltérés van a kérelmező 
által elvégzett oktatás és képzés és a máltai jogban megkövetelt oktatás és képzés között. A 
máltai hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük a petíció benyújtójának 25 éves 
szakmai tapasztalatát, amikor döntenek a kompenzáló intézkedés hatóköréről (a 2005/36/EK 
irányelv 14. cikkének (5) bekezdése).

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 

elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22–142. o.).
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A 2005/36/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésével összhangban Máltának lehetőséget kell 
biztosítania arra, hogy a migráns megválassza a kompenzáló intézkedés típusát. A 
kompenzáló intézkedés típusát csak abban az esetben szabhatja meg a tagállam, ha a tagállam 
eltérést kér a migráns döntésétől, és vagy szakmai alkalmassági vizsgát, vagy pedig 
alkalmazkodási időszakot akar meghatározni. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a 
Bizottság nem kéri fel a szóban forgó tagállamot arra, hogy tartózkodjon az eltérés 
alkalmazásától, mivel az nem megfelelő vagy nincs összhangban a közösségi joggal.

Málta esetében a Bizottsághoz 2007.10.5-én eltérés iránti kérelem érkezett. A máltai választ a 
2008.6.11-én kapták meg. Levelükben a máltai hatóságok kétoldalú találkozót kértek a 
Bizottságtól azzal a céllal, hogy kifejtsék Málta sajátos kontextusát ezzel az eltéréssel 
kapcsolatban. A találkozó iránti kérelem egyértelmű jel a Bizottság számára arra 
vonatkozóan, hogy a Málta eltérés iránti kérelméről szóló értesítés nem teljes, és ezért a 3 
hónapos kötelező határidővel hatályát veszti.

A petíció benyújtójának ügyével kapcsolatban a Bizottság megtudta a máltai hatóságoktól 
2008.6.11-én, hogy a petíció benyújtója számára szakmai alkalmassági vizsgát írtak elő a 
2007.1.30-i határozattal, ő azonban visszautasította e vizsga letételét.

Következtetés

A fenti magyarázatok alapján a Bizottság a következő véleményt fogalmazza meg:

 a 2005/36/EK irányelv 13. cikke alkalmazandó ebben az esetben, még akkor is, ha a 
máltai hatóságok véleménye szerint a petíció benyújtója nem képzett mérnök;

 a 2005/36/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdése a szakmai képesítés elismerését 
kérelmező számára biztosítja azt a jogot, hogy választhasson a kompenzáló 
intézkedések különböző típusai közül, amelyeket egyrészről a szakmai alkalmassági 
vizsga, másrészről pedig az alkalmazkodási időszak alkot; e választási lehetőséget 
nem adták meg a petíció benyújtója számára.

A fentieket figyelembe véve a máltai hatóságok megsértették a 2005/36/EK irányelvet a 
petíció benyújtója esetében. A Bizottság tájékoztatni fogja a petíció benyújtóját elemzéséről, 
és javasolja neki, hogy fellebbezzen a határozattal szemben nemzeti szinten a Máltai Mérnöki 
Testület előtt.


