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szakmai képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó eljárások 
megsértéséről Franciaországban és Németországban

1. A petíció összefoglalása
A petíció benyújtója Nagy-Britanniában élő német állampolgár, és a német majd a francia 
hatóságoktól tüdőgyógyász szakorvosi képesítésének elismerését kérte azt követően, hogy 
Nagy-Britanniában ezen a szakterületen dolgozott. A petíció benyújtója bírálja azt az 
eljárásmódot, ahogy a német és francia hatóságok a szakmai képesítések elismerése iránti
kérelem benyújtásához szükséges iratokról való tájékoztatás adására irányuló kérelmét 
kezelték. A petíció benyújtója szerint kérelmét az Orvosi Kamara Nemzeti Tanácsa (Conseil 
National de l'Ordre des Médecins) illetékes bizottságához nyújtotta be, azonban ez a szerv 
nem válaszolt a 2002/36/EK irányelv 51. cikkében előírt határidőn belül. A petíció benyújtója 
beszámolt a Nagy-Britanniában, Franciaországban, valamint Németországban tapasztalt 
számos problémáról és Európa-ellenes megnyilvánulásról. A petíció benyújtója felkéri az 
Európai Parlamentet, hogy lépjen fel az illetékes francia hatóságoknál, és szólítsa fel őket az 
uniós jogszabályokban előírt válaszadási határidők tiszteletben tartására, ugyanis a késedelem 
ellehetetleníti számára, hogy a francia kórházak által meghirdetett különböző állásokra 
pályázhasson.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatóvá nyilvánítva: 2009. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése (új 202. cikkének (6) bekezdése) szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.
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A petíció

A petíció benyújtója számára a német általános orvosi képesítést és belgyógyászati 
szakképesítést a németországi Vesztfália-Lippe orvosi kamarája nyújtotta át 1998-ban, miután 
1987-ben szakorvosi képzést végzett el. A petíció benyújtója 1998-ban az Egyesült 
Királyságba költözött, ahol az általános orvosi diplomáját és a belgyógyász szakképesítését 
elismerték. Ugyanakkor két másik szakterületen dolgozott, nevezetesen a „tüdőgyógyászat” és 
az „endokrinológia és fizioterápia” területeken anélkül, hogy tüdőgyógyász vagy 
endokrinológiai és fizioterápiai szakképesítést szerzett volna.

A petíció benyújtója Németországban és Franciaországban is jogosult belgyógyászati 
tevékenységet folytatni, amelyhez német szakmai képesítéssel rendelkezik. Ugyanakkor 
Németországban tüdőgyógyász szakorvosként, Franciaországban pedig endokrinológus és 
fizioterápiás szakorvosként kíván tevékenykedni. 

Elismerés céljából tehát a német és francia hatóságokhoz fordult. A petíció benyújtója bírálja 
azt az eljárásmódot, ahogy a német és francia hatóságok az elismerésre és a „szakmai 
képesítéseinek” elismerése iránti kérelem benyújtásához szükséges iratokról való tájékoztatás 
adására irányuló kérelmeit kezelték.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A Bizottságnak tudomása van az ügyről, mivel a Németországgal és Franciaországgal 
szemben benyújtott panaszt megkapta.

A szóban forgó kulcskérdés az, hogy az Egyesült Királyságban szerzett „szakmai gyakorlata” 
alapján a petíció benyújtója Németországban tüdőgyógyász szakorvosként, Franciaországban 
pedig endokrinológus és fizioterápiás szakorvosként kíván tevékenykedni, holott semmilyen 
megfelelő szakorvosi képesítéssel nem rendelkezik. Ezért két francia és hét német hatósághoz 
fordult szinte egyidejűleg. Németországban az illetékes hatóságok számára nem volt világos a 
petíció benyújtója által előterjesztett „informális” kérelem tartalma, Franciaországban pedig 
valójában nem is egy elismerés iránti kérelmet, hanem egy informális levelet nyújtott be a 
francia hatóságokhoz, amelyben kifejtette azon kívánalmát, miszerint endokrinológus és 
fizioterápiás szakorvosként kíván tevékenykedni.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
az orvosi doktorok vonatkozásában csak a szakmai képesítések elismerési rendszeréről 
rendelkezik, és nem foglalkozik a „szakmai gyakorlat” elismerésével. Ebből következik, hogy 
a 2005/36/EK irányelv alapján nem lehetséges kizárólag valamely tagállamban szerzett 
„szakmai gyakorlat” alapján egy másik tagállamban elismerést szerezni. Ez részben 
megmagyarázza mind a német, mind a francia illetékes hatóságok különös hozzáállását. A 
2005/36/EK irányelv 51. cikk (1) bekezdése értelmében a fogadó tagállam illetékes hatósága a 
kérelem beérkezését követő egy hónapon belül visszaigazolást küld a kérelem beérkezéséről, 
és adott esetben tájékoztatja a kérelmezőt a hiányzó iratokról. Ez a rendelkezés feltételezi, 
hogy megfelelő kérelmet nyújtottak be az illetékes hatósághoz.

A petíció benyújtójának leveléből nem derült ki egyértelműen, hogy a Németországban 
szerzett szakorvosi képzés részeként szeretné elfogadtatni „szakmai gyakorlatát” azért, hogy 
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megszerezze a német szakorvosi képesítését tüdőgyógyászatból vagy az volt a célja, hogy 
szakmai képesítésének elismerését kérje, különösen, mivel nem az előírt formanyomtatványt 
és az ehhez kapcsolódó előírásokat alkalmazta.

Az egyik német illetékes hatóság (Vesztfália-Lippe) elutasította a tüdőgyógyász szakorvosi 
elismerést, mert csak német általános orvosi és belgyógyászati szakmai képesítéssel, és nem 
brit tüdőgyógyász szakmai képesítéssel rendelkezett. Ez az illetékes hatóság arról tájékoztatta 
a petíció benyújtóját, hogy belgyógyász szakorvosként nyilvántartásba vehető, és hogy a 
tüdőgyógyász német szakmai képesítést biztosító gyakorlat megszerzése érdekében kérheti 
„szakmai gyakorlatának” elismerését. Ugyanakkor fellebbezéssel élhet a határozat ellen. Más 
illetékes hatóságok (Észak-Baden, Bréma) válaszoltak a petíció benyújtójának és annak 
igazolását kérték, hogy a „szakmai gyakorlaton” felül a rendeletben előírt képzési 
minimumkövetelményeknek is eleget tett.

A petíció benyújtója a francia hatóságokhoz is fordult annak érdekében, hogy 
Franciaországban endokrinológus és fizioterápiás szakorvosként tevékenykedhessen.  Küldött 
egy levelet (minden alátámasztó dokumentum nélkül) a Párizsi Orvosi Kamara és az 
Ardennes-i Orvosi Kamara részére, amelyben megjelölte endokrinológus és fizioterápiás 
szakorvosként való tevékenykedése iránti kívánalmát anélkül, hogy az elismerés érdekében 
kérelmet nyújtott volna be. A francia hatóságok is furcsállották a kérelmet tekintettel arra, 
hogy a petíció benyújtóját már belgyógyászként korábban nyilvántartásba vették 
Franciaországban és a 2005/36/EK irányelv értelmében szakorvosi tevékenység gyakorlása 
megfelelő szakmai képesítés hiányában nem lehetséges. Amikor a Bizottság a petíció 
benyújtójától a francia hatóságok részére benyújtott kérelmének másolatát kérte, kiderült, 
hogy nem kérelmet nyújtott be, csak egy levél formájú szándéknyilatkozatot. Ezért a 
Bizottság nem is tudott a SOLVIT hálózat útján kapcsolatba lépni a francia hatóságokkal. A 
petíció benyújtója részéről, valamint a 2008. november 14-én a „la Somme-i Orvosi Kamara” 
által részére küldött levelekből nem derül ki egyértelműen, hogy kérelmét elismerésre 
irányuló kérelemnek tekintették-e. Úgy tűnik inkább, hogy az endokrinológus és fizioterápiás 
szakmai képesítés megszerzése érdekében az Egyesült Királyságban szerzett „szakmai 
gyakorlat” elismeréséről van szó, mintsem a szakmai képesítés elismerésére irányuló 
kérelemről. A 2005/36/EK irányelv 51. cikk (2) bekezdése értelmében a szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó engedély iránti kérelmet vizsgáló eljárást valóban 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. Ugyanakkor jelen esetben a három hónapos határidő nem 
alkalmazandó, mivel szakmai gyakorlatot érintő kérdésről és a szakmai képesítés 
megszerzéséről van szó, ami pedig a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Továbbá kétséges, hogy a petíció benyújtója a Szerződés 43. cikke értelmében részesülhet-e 
elismerésben (lásd a C-340/89 Vlassoupoulou ügyet), hiszen az Egyesült Királyságban nem 
tevékenykedett tüdőgyógyász vagy endokrinológus illetve fizioterápiás szakorvosként.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy nem terjesztett elő elismerés iránti kérelmet 
(Franciaországban), illetve előterjesztett kérelme nem a Szerződés 43. cikkén alapult 
(Németországban), így nem tudjuk azt a következtetést levonni, hogy a német és francia 
hatóságok megsértették volna a Szerződés 43. cikkét. Ezek a hatóságok a 2005/36/EK 
irányelvet sem sértették meg.
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Következtetés

A fenti okoknál fogva a Bizottság nem tudja levonni azt a következtetést, hogy Franciaország 
vagy Németország megsértette volna az Európai Unió jogát.


