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Tárgy: Vladimir Plachetka, német állampolgár által benyújtott 0706/2008. számú petíció 
a cseh orvosi képzése elismerésének német hatóságok általi megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tudományos munkatársként dolgozik a Pfizer gyógyszergyártónál. 
Orvosi képesítését a volt Csehszlovákiában szerezte, ahol 15 éven át orvosként dolgozott, és 
Németországba való költözése előtt három szakképesítést szerzett. A petíció benyújtója két 
évvel ezelőtt jelentkezett a hatáskörrel rendelkező német hatóságoknál orvosi képesítésének 
elismertetése céljából. Mindezidáig elutasították, részben amiatt, hogy a képzések különböző 
hosszúságúak. A petíció benyújtója szerint a német hatóságok magatartása ütközik a szabad 
munkaerő-áramlás európai alapelvével és a letelepedési szabadság elvével, továbbá ellentétes 
az Európai Bíróság számos esetben született ítéleteivel is (például a 31/00. számú eset: 
Conseil National de l’Ordre des Architectes v. Nicholas Dreessen). Mindezek miatt kéri az 
Európai Parlament segítségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. december 17.

A petíció benyújtója tudományos munkatársként dolgozik a Pfizer gyógyszergyártónál. 
Orvosi képesítését a volt Csehszlovákiában szerezte, ahol 15 éven át orvosként dolgozott, és 
Németországba való költözése előtt három szakképesítést szerzett. A petíció benyújtója két 
évvel ezelőtt jelentkezett a hatáskörrel rendelkező német hatóságoknál orvosi képesítésének 
elismertetése céljából. Mindezidáig elutasították, részben amiatt, hogy a képzések különböző 
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hosszúságúak. A petíció benyújtója szerint a német hatóságok magatartása ütközik a szabad 
munkaerő-áramlás európai alapelvével és a letelepedési szabadság elvével, továbbá ellentétes 
az Európai Bíróság számos esetben született ítéleteivel is (például a 31/00. számú eset: 
Conseil National de l’Ordre des Architectes v. Nicholas Dreessen). 

Az Európai Unió bővítését követően az új tagállamok azon orvosai, akik tagállamuk 
csatlakozási időpontját megelőzően fejezték be vagy kezdték meg orvosi tanulmányaikat, nem 
élvezik az automatikus elismerésből származó előnyöket, mivel az ő képzésüket még nem 
tekintik a 2005/36/EK1 irányelv 21. cikkében rögzített képzési feltételeknek megfelelőnek.

A hivatásukat a származásuk szerinti tagállamban vagy az Európai Unió bármely 
tagállamában bizonyos ideje ténylegesen és törvényesen gyakorló orvosok diplomáját viszont 
az úgynevezett „szerzett jogok” alapján automatikusan elismerik.

A volt Csehszlovákia illetékes hatósága által kibocsájtott szakorvosi képesítés elismerésének 
vonatkozásában a 2005/36/EK irányelv 23. cikk (3) bekezdése határozza meg az ilyen 
diplomával rendelkező migráns munkavállalók számára biztosított speciális szerzett jogokat. 
E cikk értelmében Szlovákia vagy Csehország illetékes hatóságának kell kiállítania egy olyan 
igazolást, amelyben elismeri, hogy az érintett állampolgár a szóban forgó tevékenységet az 
igazolás kibocsátását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta.

A 2005/36/EK irányelv 23. cikk (3) bekezdéséből az következik, hogy az az orvosi képesítés, 
amelynek megszerzéséhez a képzést 1993. január 1. előtt kezdték meg, csak akkor ismerhető 
el automatikusan, ha a szerzett jogok feltételei teljesülnek, így nem a cseh vagy szlovák 
hatóságok által kiadott olyan igazolás alapján történik, amelyben kijelentik, hogy a képzés 
megfelel a 2005/36/EK irányelvben előírt minimális képzési követelményeknek.

Mivel a petíció benyújtója az elmúlt 12 évben a gyógyszeriparban dolgozott, nem 
folyamodhat a fent említett szerzett jogokhoz.

A 2005/36/EK irányelv 2007. október 20-án lépett hatályba, és 10. cikkének (b) pontja szerint 
a petíció benyújtójának helyzetéhez hasonló helyzetekre a nem-automatikus elismerés 
általános rendszere alkalmazandó, amely kedvezőbb, mint a képesítések EK-Szerződésen 
alapuló elismerése. E szerint a németországi illetékes hatóságok összehasonlítják a petíció 
benyújtója által elvégzett képzést a jelenleg érvényes német képzési követelményekkel. A 
fogadó tagállam illetékes hatóságai csak lényeges eltérés esetén írhatnak elő kompenzációs 
intézkedéseket.

Továbbá, a német hatóságoknak be kell tartaniuk a három hónapos határidőt, ami onnantól 
kezdve érvényes, hogy a petíció benyújtója minden szükséges dokumentumot benyújtott.

Ami a német hatóságok által megkövetelt orvosi képesítést illeti, ezt akkor kérhetik, ha 
ugyanezt kérik azon saját állampolgáraiktól is, akik orvosként szeretnének tevékenykedni. A 
fogadó tagállamnak elméletileg elegendő bizonyítékként kell elfogadnia a lakóhely szerinti 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről, Hivatalos Lap, 
L255., 2005. szeptember 30., 22. o.
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tagállamban megkövetelt dokumentum bemutatását. Mivel azonban a petíció benyújtója már 
12 éve Németországban él, a német hatóságok kérhetik, hogy a petíció benyújtója a 
németországi előírásoknak megfelelően nyújtsa be a dokumentumot.

Ha a petíció benyújtója úgy dönt, hogy visszaköltözik Csehországba, nem lesz szüksége 
szakképesítésének elismertetésére, mivel csehszlovák orvosi képesítéssel rendelkezik.

A Bizottság 2008. november 17-én kelt levelében további tájékoztatást kért a német 
hatóságoktól, amely alapján lehetőség nyílik az ügy további vizsgálatára.

Következtetés

A Bizottság, mielőtt bármilyen következtetést levonna, további tájékoztatást vár a német 
hatóságoktól.

4. A Bizottságtól kapott válasz, beérkezett 2009. június 19-én.

2008. december 19-i válaszukban a német hatóságok kijelentik, hogy összehasonlították a 
petíció benyújtója által elvégzett képzést a németországi képzési követelményekkel, aminek 
következtében elutasító határozat született, melyet a petíció benyújtójával is közöltek.

Figyelembe kell venni, hogy a petíció benyújtója 1971-ben szerzett orvosi képesítést, amikor 
a képzés nem felelt meg a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 24. 
cikkében meghatározott minimális képzési követelményeknek, valamint, hogy 25 évvel 
ezelőtt szakmai tapasztalatra egy különleges közegben, nevezetesen egy reptéren tett szert, így 
ez a tapasztalat nem tekintethető relevánsnak. A német hatóságok nem sértették meg az uniós 
jogot, mivel összehasonlították a petíció benyújtója által elvégzett képzést az orvosi 
alapképzésre vonatkozó németországi követelményekkel. 

Miután a Bizottság tájékoztatta a petíció benyújtóját azon szándékáról, hogy lezárja az ügyet, 
a petíció benyújtója új információkkal szolgált különböző kórházi osztályokon szerzett 
további szakmai tapasztalatról. A benyújtott információk alapján leginkább általános 
(bel)gyógyászati képzés illetve általános orvosi gyakorlat keretében szerzett szakmai 
tapasztalatról van szó. 

Mivel a benyújtott információk nem változtatnak a Bizottság jogi elemzésén, a Bizottság 
2009. május 14-én az ügy lezárása mellett határozott. 

Következtetés

A fentiek értelmében a német hatóságok nem sértették meg az uniós jogot.


