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Tárgy: Yuliyan Dotsev, bolgár állampolgár által benyújtott 1463/2009. számú petíció 
a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv végrehajtásáról és a petíció benyújtójának kinezioterápia 
területén szerzett bolgár képesítése elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Bulgáriában képesítést szerzett a kinezioterápia területén, 
Franciaországban szeretné gyakorolni hivatását. A petíció benyújtójának e célból több 
dokumentumot kellett volna bemutatnia, többek között egy arra vonatkozó igazolást, hogy 
diplomája eleget tesz a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek, továbbá egy igazolást arról, hogy 
Bulgáriában jogosult hivatásának gyakorlására. A bolgár oktatási minisztérium azonban nem 
tud tájékoztatást adni a petíció benyújtójának arról, hogy honnan lehet beszerezni ezeket az 
igazolásokat, és petíció benyújtójának a SOLVIT-központhoz benyújtott panasza sem oldotta 
meg a problémát. Mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint megsértették a szabad 
mozgáshoz, illetve a más tagállamban történő munkavállaláshoz való jogát, ezért az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója ugyanezen tárgyban az Európai Bizottsághoz is panaszt intézett. 
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A Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a francia egészségügyi minisztérium a 
2005/36/EK irányelv 50. cikkével ellentétesen járt el, amikor a kérelmezőket több 
dokumentum benyújtására kötelezte, ideértve egy arról szóló igazolást is, hogy a szóban forgó 
képesítés megfelel az irányelvben foglalt követelményeknek, valamint egy további igazolást 
arról, hogy a kérelmező saját tagállamában jogosult szakmájának gyakorlására. Az irányelv 
50. cikke kimondja, hogy az illetékes hatóságok csupán az irányelv VII. mellékletében 
felsorolt dokumentumok bemutatására kötelezhetik a kérelmezőket. Amennyiben további 
információkra van szükségük, kapcsolatba kell lépniük a kérelmező származási tagállamának 
illetékes hatóságaival. A két fent említett igazolás nem szerepel az irányelv VII. 
mellékletében. Következésképpen a francia hatóságoknak nem állt jogában a szóban forgó 
dokumentumok bemutatását kérni. 

A Bizottság 2009. november 11-én kapcsolatba lépett a francia hatóságokkal. Felhívta 
figyelmüket az uniós jog tiszteletben tartásának említett elmulasztására, és felkérte őket a 
kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány módosítására, valamint arra, hogy a 
továbbiakban ne kötelezzék a polgárokat a két kérdéses igazolás bemutatására.

A francia hatóságok 2009. december 22-én válaszoltak a Bizottságnak, és elismerték a 
közösségi jognak való megfelelés hiányát. Kifejtették, hogy a formanyomtatvány jelenlegi 
tartalma a francia egészségügyi miniszter rendeletében foglalt követelményekhez igazodik. A 
francia egészségügyi miniszter 2010. február 25-én új rendeletet léptetett hatályba, amely a 
Bizottság véleménye szerint már megfelel az uniós jognak.

A petíció benyújtója 2010. március 6-án elektronikus levelet küldött a Bizottságnak, 
amelyben kifejtette, hogy a francia egészségügyi minisztérium telefonos úton arról 
tájékoztatta, hogy a továbbiakban nem kötelezik a két említett igazolás bemutatására, 
valamint hogy egy bizottság felülvizsgálta és 2010. február 25-én jóváhagyta kérelmét. A 
francia egészségügy minisztérium arról is tájékoztatta, hogy a szakmájának gyakorlására 
vonatkozó engedély várhatóan 2010 márciusában érkezik majd meg postai úton. 

A petíció benyújtója 2010. március 21-én elektronikus levelet küldött a Bizottságnak, 
amelyben arról tájékoztatott, hogy a francia hatóságok immáron elismerték szakmai 
képesítését.


