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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  Velina Stefanova bolgár állampolgár által benyújtott 1112/2009. számú, további 
46 aláírást tartalmazó petíció a bolgár szülésznők spanyolországi elismerésének 
hiányáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója szerint a spanyol oktatási hatóságok azzal, hogy nem ismerik el a bolgár 
szülésznőket, megszegik a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit; a petíció benyújtója ezen belül az irányelv 10. 
(Hatály), 11. (Képesítési szintek) és 12. cikkére (A képesítések egyenlő kezelése) hivatkozik. 
A petíció benyújtója nem zárkózik el az esetleges kompenzációs intézkedésektől, de ebben az 
esetben ragaszkodik hozzá, hogy azok végrehajtása a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, 
valamint (5) bekezdésével összhangban történjen. Végül rámutat, hogy ügyében az 51. 
cikkben rögzített határidőket sem vették figyelembe. Ezért az Európai Parlament 
beavatkozását kéri a spanyol hatóságokkal szemben annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv rendelkezései értelmében ismerjék el a bolgár szülésznők szakmai képesítését, és 
következésképpen teremtsék meg számukra a jogot hivatásuk spanyolországi gyakorlására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 23-án felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Jogi értékelés

a) A spanyol hatóságok nem tartották be az eljárási határidőket

A keresetlevelekben megjelenő egyik közös vonás az, hogy a spanyol hatóságok nem tartották 
be a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 (az irányelv) 51. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárási határidőket. 
A Bizottság tudatában van annak, hogy ez a nem megfelelés kárt okozhatott a petíció 
benyújtóinak. Következésképpen, a Bizottság 2009. december 4-én kelt elektronikus 
levelében arra kérte a petíció benyújtóit, gondolják végig, hogy kívánnak-e kártérítési 
keresetet benyújtani az illetékes spanyol bírósághoz, mivel kizárólag a nemzeti bíróságok 
rendelkeznek olyan hatáskörrel, amellyel az okozott károk megtérítésére kötelezhetik a 
spanyol hatóságokat.

b) Ápolói oklevelek elismerése

A valamely tagállamban megszerzett ápolói képesítést az alábbi két módon lehet elismertetni 
egy másik tagállamban.

i) Az általános ápolói képesítéseket automatikusan elismerik, amennyiben a kapcsolódó 
képzés megfelel az irányelv 31. cikkében meghatározott követelményeknek, és elnevezésük 
szerepel annak V.5.2.2. számú mellékletében.  

A petíció benyújtóinak érvei szerint a bolgár jogalkotás minden ápolói képesítést 
egységesített, így azok ezután alapképzési (Bachelor) oklevélnek (legalább hároméves 
felsőoktatási intézményben elvégzett képzés) minősülnek. Indokolásuk alapján a szakmai 
képesítések tagállami elismeréséről szóló az irányelv 12. cikkét kell alkalmazni, ennélfogva a 
petíció benyújtóinak képesítései megfelelnek az irányelv 31. cikkének (3) bekezdésében 
foglalt harmonizált képzési követelményeknek, és így automatikusan el kell azokat ismerni.
A Bizottság nem osztja ezt a véleményt. A 12. cikk, amely az irányelv általános rendszer 
szerinti képesítés-elismeréssel foglalkozó fejezetében található, nem alkalmazható olyan 
szakmákra, amelyeket a harmonizált képzési követelmények alapján automatikusan 
elismernek. 
Emellett a bolgár kormány 2007. január 1-jében határozta meg azt a referencia dátumot, 
amelytől kezdve a bolgár általános ápolói képzések megfelelnek az irányelv 31. cikkében 
foglalt (lásd az irányelv V. mellékletének 5.2.2. pontját) minimális képzési 
követelményeknek. 

Még abban az esetben is, ha az általános ápolói képzés nem felel meg a fent említett 
követelményeknek, a képesítést automatikusan el kell ismerni a 23 cikk (1) bekezdése 
alapján, feltéve, hogy annak tulajdonosa rendelkezik igazolással arról, hogy az igazolás 
kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül 
megfelelően és jogszerűen gyakorolta az általános ápolói tevékenységet („szerzett jogok”).

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 
255, 2005. szeptember 30., 22. oldal)
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A petíció, illetve a spanyol hatóságok által biztosított információk alapján azonban úgy tűnik, 
hogy a petíció egyik benyújtója sem élvezheti az automatikus elismerés előnyeit:
– vannak közöttük olyanok, akik nem általános ápolói képzésben, hanem szakápolói 
képzésben részesültek, és az irányelv alapján a szakápolói végzettségű ápolók nem esnek az 
automatikus elismerés hatálya alá; 
– azon ápolók viszont, akik részesültek általános ápolói képzésben, képesítéseiket 2007 előtt 
szerezték meg, és nem rendelkeznek a 23. cikk (1) bekezdésében meghatározott szükséges 
szakmai tapasztalattal, amely az irányelv szerint lehetővé tenné számukra képesítésük szerzett 
jogok alapján történő elismerését.

ii) A szakmai képesítések elismerésének általános rendszere az alábbiakra alkalmazandó: 
– olyan általános ápolók, akik nem felelnek meg az irányelv 31. cikkben meghatározott 
minimális képzési követelményeknek, és nem rendelkeznek az irányelv 23. cikkének (1) 
bekezdése által előírt szakmai tapasztalattal [10. cikk b) pont], illetve
– olyan szakápolók, akik általános ápolói képesítésként kívánják képesítésüket elismertetni a 
fogadó tagállamban [10. cikk f) pont] (a spanyol jogszabályok értelmében Spanyolországban 
minden ápolónak kötelező általános ápolói képzésben részt vennie, ebből kifolyólag a 
Spanyolországban a képesítésük elismerését kérelmező szakápolók is e rendelkezés hatálya 
alá tartoznak). 

Ennek következtében az általános elismerési rendszer alkalmazandó minden olyan esetben, 
amelyben a petíció benyújtói általános ápolóként kérték képesítésük elismerését.

c) Szülésznői képesítések elismerése

A szülésznői képesítéseket automatikusan elismerik, amennyiben a képzés megfelel az 
irányelv 40. cikkében meghatározott képzési követelményeknek, a képesítés elnevezése 
szerepel az V.5.5.2. számú mellékletben, és az irányelv 41. cikkében szereplő feltételek 
teljesülnek. Bulgária EU-hoz történő csatlakozásakor, a bolgár kormány 2007. január 1-jét 
jelölte meg referenciadátumként a következők tekintetében: kizárólag azok a szülésznői 
képzések tekinthetők az irányelvben szereplő minimális képzési követelményeknek 
megfelelőnek, amelyek a referenciadátum után indultak (lásd az V. melléklet 5.5.2. pontját). 
Amint azt feljebb az általános ápolói képesítések kapcsán is jeleztük, a 12. cikk nem 
alkalmazható a harmonizált képzési követelmények alapján történő automatikus elismerés 
eseteire. Ezért a különböző szülésznői képesítések egységesítése nem lehet alapja a 2007 előtt 
megszerzett bolgár szülésznői oklevelek automatikus elismerésének.
  
Az irányelv tartalmaz a szülésznőkre vonatkozó szerzett jogokról szóló rendelkezést is. Az 
irányelv 23. cikkének (1) bekezdése értelmében a képesítést automatikusan el kell ismerni, 
még abban az esetben is, ha a szülésznői képzés nem felel meg a minimális képzési 
követelményeknek, amennyiben a képesítés birtokosa rendelkezik olyan igazolással, amely 
szerint az igazolás kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven 
keresztül ténylegesen és jogszerűen végzett szülésznői tevékenységet. Ismételten 
megjegyzendő, hogy a petíció, illetve a spanyol hatóságok által biztosított információk 
alapján úgy tűnik, egyik a petíció benyújtói közül senki sem rendelkezik ilyen igazolással.

Az irányelv 10. cikkének b) pontja értelmében az általános képesítés-elismerési rendszert kell 
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alkalmazni azokra a szülésznőkre, akiknek képesítése nem felel meg a minimális képzési 
követelményeknek, és akik nem rendelkeznek az irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében 
vagy 43. cikkében meghatározott szükséges szakmai tapasztalattal. Ebből kifolyólag a 
szülésznő petícióbenyújtók spanyolországi képesítés-elismerésre irányuló kérelmét is az 
általános rendszer szerint fogják elbírálni. 

d) Általános rendszer szerint történő elismerés

A képesítések általános rendszer szerinti elismerése a kérelmező által elvégzett képzés és a 
fogadó tagállamban érvényes képzési követelmények összehasonlításán alapszik. Az irányelv 
14. cikkének megfelelően, amennyiben jelentős különbség mutatkozik a képzésben foglalt 
tananyagban vagy a képzés időtartamában, a fogadó tagállam illetékes hatósága jogosult a 
szakmai képesítés elismerését valamilyen kompenzációs intézkedéshez kötni, amely 
alkalmassági vizsga letétele vagy adaptációs időszak letöltése lehet. Az irányelv 12. cikke 
nem akadályozza a fogadó tagállamot abban, hogy kompenzációs intézkedést hozzon, 
amennyiben a 14. cikkben meghatározott feltételek teljesülnek.

A petíció benyújtói által Bulgáriában elvégzett képzés és a spanyol követelmények 
összehasonlításakor az illetékes spanyol hatóság csak azokat a tantárgyakat veszi figyelembe, 
amelyeket a petíció benyújtói ténylegesen tanultak képzésük során. Az illetékes spanyol 
hatóság figyelmen kívül hagyhatja azt a tényt, hogy a 2007 előtt megszerzett képesítéseket 
egységesítették azokkal a képesítésekkel, amelyek megfelelnek a minimális képzési 
követelményeknek.

Az arányosság elvének megfelelően az illetékes spanyol hatóságnak figyelembe kell vennie a 
kérelmező szakmai tapasztalatait és szakmai pályafutása során elvégzett tanulmányait annak 
megállapítása érdekében, hogy azok lefedik-e – egészben vagy részben – a kérelmező 
tanulmányai és spanyol képzési követelmények [az irányelv 14. cikkének (5) bekezdése] 
között fennálló érdemi különbségeket.  

Kizárólag eseti elbírálás alapján állapítható meg, hogy a spanyol hatóságok által elvégzett 
összehasonlítás és a kompenzációs intézkedésről meghozott hozott döntése indokolt-e vagy 
sem. Ebben a tekintetben a Bizottság kiemeli, hogy az irányelv 51. cikkének (3) bekezdése 
értelmében az illetékes hatóság határozata ellen a nemzeti jog szerinti jogorvoslattal lehet élni. 
Tekintve, hogy a Bizottság nem rendelkezik azzal a szaktudással, amely lehetővé tenné, hogy 
érdemi vitát folytasson a fogadó tagállammal az elvégzett összehasonlításról, a Bizottság 
intézkedése ebben az összefüggésben kizárólag a nyilvánvaló hibák értékelésére korlátozódik. 
Az összehasonlítás eredményeivel kapcsolatos jogviták felülvizsgálatára egy nemzeti bíró 
alkalmas a leginkább.

A Bizottság petíció benyújtóinak érdekében tett intézkedése 

A petíció benyújtói által, illetve egy másik bolgár állampolgár által tett egyéni panaszok 
alapján a Bizottság vizsgálatot indított Spanyolország ellen az EU PILOT segítségével, 
amelyben az illetékes hatóságok magyarázatát kéri arra vonatkozóan, hogy miként 
alkalmazták a szakmai képesítések elismerésének általános rendszerét azon ápolók és 
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szülésznők esetében, akik nem tartoznak az automatikus elismerés hatálya alá. E vizsgálat 
nyomán a spanyol hatóságok 2009. november 24-én tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 
petíció benyújtóinak folyamatban lévő kérelmeivel kapcsolatban meghozott határozatokat 
2009. november 17. és 20-a között ajánlott levélben postázták az érintetteknek.

A határozatokban a kérelmezőket 2010. január 30-i dátummal tartandó alkalmassági vizsgára 
hívták meg. Amennyiben a kérelmező nem kíván a vizsgán részt venni vagy megbukik rajta, 
2010 márciusától maximum négy hónapig tartó adaptációs időszakon vehet részt. Ezek a 
határozatok összhangban állnak az irányelv rendelkezéseivel.  

A Bizottság véleménye szerint a jogsértés megszűnik, ha az illetékes spanyol hatóság 
megfelelően hajtja végre a kompenzációs intézkedéseket. A Bizottság 2009. december 4-i 
elektronikus levelében tájékoztatta a petíció benyújtóit ügyeik jogi értékeléséről, illetve arról, 
hogy mivel a spanyol hatóságok nem tartották be a rájuk vonatkozó eljárási határidőket, a 
petíció benyújtói jogosultak kártérítési keresetet benyújtani a spanyol bíróságokhoz. A petíció 
benyújtóitól nem érkezett további válasz.


