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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Eupenben él (Belgium német ajkú része), és az ellen emel panaszt, hogy 
Németországgal és Hollandiával szemben Belgiumban nincs lehetőség üzemi orvosi praxis 
kialakítására. A petíció benyújtója azt is hangsúlyozza, hogy a belga orvosok – de különösen 
az üzemi orvosok – kizárólag vállalti orvosként dolgozhatnak, akiknek szakképesítésüket a 
hivatásuk gyakorlása helyén, a régióban (Vallóniában vagy Flandriában) kell megszerezniük.
A petíció benyújtója ezt abszurd helyzetnek tartja, ezért kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgálja meg, hogy az üzemi orvosokra vonatkozó belgiumi szabályok összhangban vannak-
e az alkalmazandó uniós jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A közölt információk alapján úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója Hollandiában független 
orvosként dolgozó belga állampolgár, aki Belgiumban akadályokba ütközött az önálló üzemi 
orvosi praxis kialakításában. A petíció benyújtója szerint az üzemi orvosok Belgiumban csak 
alkalmazotti jogviszonyban álló vállalati orvosként vagy önálló vállalkozóként, a belga 
törvény által alapított, meghatározott jogi személy formájában folytathatnak üzemi orvosi 
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tevékenységet. Ennélfogva a petíció benyújtója nem lát lehetőséget arra, hogy független 
szakemberként üzemi orvosi szolgáltatásokat nyújtson Belgiumban.

Erre az esetre az EK-Szerződésnek a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló 
szabályai (43. és 49. cikk) érvényesek. A Bíróság joggyakorlatában már korábban úgy ítélte 
meg, hogy azok a nemzeti szabályok, amelyek a szolgáltatók számára valamilyen konkrét jogi 
forma felvételét szabják feltételül a szolgáltatásnyújtás engedélyezéséhez, korlátozzák a 
letelepedés szabadságát és a szolgáltatásnyújtás szabadságát a Szerződés 43. és 49. cikke 
alapján. Bizonyos esetekben azonban ezek a korlátozások indokoltak lehetnek, és ezért nem 
összeegyeztethetetlenek a közösségi joggal, amennyiben arányosnak bizonyulnak.

A Bizottság nem rendelkezik konkrét információkkal az üzemi orvosok tevékenységére 
alkalmazandó belgiumi szabályozási keretről, ezért pillanatnyilag nem áll módjában 
véleményt nyilvánítani arról, hogy az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó belga jogszabályok 
mennyiben összeegyeztethetők a közösségi joggal.

Következésképpen a Bizottság részletesebb tájékoztatást kért a belga hatóságoktól az üzemi 
orvosok tevékenységére az országban alkalmazandó szabályokról, valamint az ilyen 
szabályok célkitűzéseiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció benyújtója, egy Hollandiában letelepedett belga orvos, aki Belgiumban független 
üzemi orvosként kíván letelepedni, alapvetően két szempontból kifogásolja a belga 
jogszabályokat és közigazgatási gyakorlatot, ti.: a) az üzemi orvosi foglalkozás meghatározott 
szerződéses formákban történő gyakorlásának kötelezettségét, aminél fogva tilos ezt a 
szakmát független orvosként gyakorolni; b) a külföldi üzemi orvosi diplomák elismerését 
Vallóniában, valamint a francia nyelv ott megkövetelt ismeretét. 

A két felhozott érv közül az elsőt illetően a belga kormány a 2009. október 28-i és 2010. 
február 4-i válaszaiban rávilágított arra, hogy az 1996. augusztus 4-i törvény1 42. cikke 
értelmében egy orvos az üzemi orvosi hivatást kizárólag a következő két formában 
gyakorolhatja: a) vagy alkalmazotti jogviszonyban, amely esetben a munkaadó munkahelyén 
folynak a vizsgálatok a foglalkozási kockázatok megelőzése érdekében, b) vagy megelőzési 
tanácsadóként egy foglalkozás-orvostanra specializálódottt szervezet keretében. A belga
kormány fent említett válaszaiban pontosította, hogy az üzemi orvosi foglalkozás vállalaton 
kívüli gyakorlásához az orvosnak vagy egy megelőzéssel és munkahelyi védelemmel 
foglalkozó külső szolgálat tagjának kell lennie, vagy önálló vállalkozóként vállalkozási 
szerződést kell kötnie egy ilyen külső szolgálattal oly módon, hogy tartós együttműködés 
jöjjön létre a munkaadó és a megelőzési tanácsadó között.2 Ebből kifolyólag az üzemi orvosi 
foglalkozást Belgiumban nem lehet olyan formában gyakorolni, hogy közvetlenül jön létre a 
szerződés a független orvos és azon munkaadó között, akinek munkahelyén a foglalkozásbeli 
kockázatok megelőzése érdekében a vizsgálatok történnek.

                                               
1 Az 1996. augusztus 4-i törvény a munkavállalók jólétéről a munkavégzés során.
2 Az 1996. augusztus 4-i törvény 42. cikkének (2) bekezdése.
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A belga kormány 2010. február 4-én adott válaszában elismerte, hogy az üzemi orvosi 
foglalkozás független orvosként történő gyakorlásának tilalma az EUMSz. 49. cikkében 
biztosított letelepedési szabadság korlátozását képezi. Mindazonáltal a belga kormány 
kifejezésre juttatta, hogy a kérdéses korlátozást a munkavállalók biztonsága és egészsége 
védelmének szükségessége indokolja. Az említett kormány azzal érvelt, hogy ez a korlátozás 
megfelelő és szükséges, mivel a foglalkozás-orvostanra specializálódott szervezetek több 
szakértőből állnak, akik nemcsak az orvosi felügyeletet tudják megfelelőbben ellátni, hanem a 
kockázatkezelést is, hogy ezáltal állandó jelleggel minőségi megelőzést biztosítsanak. Ez a 
rendszer egyébként megfelel a munkavállalók munkahelyi biztonságáról és 
egészségvédelméről szóló 89/391/EGK irányelv rendelkezéseinek, valamint annak azon 
célkitűzésének, amely szerint biztosítani kell a munkavállalók magas szintű védelmét és a 
kockázatok állandó és integrált jelleggel történő megelőzését.1

A Bizottság mindenekelőtt megjegyzi, hogy a 89/391/EGK irányelvvel kapcsolatos ítélkezési 
gyakorlat, amelyet Belgiumban a belga kormány által a jelen esetben fent említett 
jogszabályok ültettek át, nem ad közvetlen iránymutatásokat a jelen petícióban felhozott 
kérdésre. Ez az irányelv ugyanakkor első preambulumbekezdése szerint kifejezett céljának 
tekinti, hogy különösen a munkakörnyezet tekintetében javításokat ösztönözzön a 
munkavállalók munkahelyi biztonsága és egészsége védelmének magasabb szintű biztosítása 
érdekében.2 Az irányelv 7. cikke szerint a tagállamok feladata, hogy meghatározzák a védelmi 
és megelőző szolgáltatásokhoz szükséges képességeket és adottságokat, legyenek ezek a 
szolgáltatások vállalkozáson belül vagy azon kívül szervezettek. Első látásra úgy tűnik, hogy 
az irányelv nem gátolja a tagállamokat abban, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, mint 
amilyeneket jelen esetben Belgium fogadott el. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az 
emberek egészsége és élete az első helyen szerepel a védett javak és érdekek között, és a 
tagállamok feladata, hogy döntsenek arról, milyen szinten kívánják biztosítani a közegészség 
védelmét, valamint hogy ezt a szintet milyen módon érik el.3 A Bizottság úgy véli, hogy ezen 
ítélkezési gyakorlat fényében, a rendelkezésére álló információk alapján és a belga kormány 
által felhozott azon érv ismeretében, mely szerint állandó, integrált és tudományterületeket 
átívelő jelleggel kell biztosítani a munkahelyeken a foglalkozási kockázatok elleni minőségi 
védelmet, jelen esetben nem lehet megállapítani az EUMSz. 49. cikkének egyértelmű 
megsértését. 

A második érvet illetően a belga kormány lényegében arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az 
1998. március 27-i királyi rendelet4 22. cikke értelmében az üzemi orvosi hivatást csak azon 
személyek gyakorolhatják, akik vagy az üzemi orvosi hivatás gyakorlására feljogosító 
diplomával, vagy a foglalkozás-orvostanra specializálódott orvosi oklevéllel rendelkeznek, 
továbbá mindazok a személyek, akik teljesítették a foglalkozás-orvostanra specializálódott 
orvosi oklevél megszerzéséhez szükséges elméleti képzést – beleértve az általánosan művelő 

                                               
1 Az 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről.
2 Vö. a 2003. május 22-i C-441/01. sz. Bizottság kontra Hollandia ügyben (EBHT I–5463. o.), a 2006. április 6-i 
C-428/04. sz. Bizottság kontra Ausztria ügyben (EBHT I–3325. o.) és a 2008. június 5-i C-226/06. sz. Bizottság 
kontra Franciaország ügyben hozott ítéletekkel.
3 A Bizottság kontra Olaszország ügyben 2009. május 19-én hozott C-531/06. sz. ítélet 36. pontja (az 
Európai Bírósági Határozatok Tárában még nem tették közzé).
4 Az 1998. március 27-i királyi rendelet a munkahelyi megelőzéssel és védelemmel foglalkozó külső 
szolgálatokról.
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tárgyakra vonatkozó ismereteket –, feltéve, hogy az oklevelet az ezt követő három éven belül 
megszerzik. A belga kormány pontosította, hogy a belga és az uniós állampolgárokra is 
ugyanazok a feltételek vonatkoznak az üzemi orvosi hivatás Belgiumban történő gyakorlására 
nézve. A másik tagállamban megszerzett üzemi orvosi szakképesítések elismerésére főszabály 
szerint az automatikus elismerés rendszere alkalmazandó az egészségügyi szakmák 
gyakorlására vonatkozó 1967. november 10-i 78. sz. királyi rendeletet módosító 2008. 
március 27-i királyi rendelet 44d. cikkének (1) bekezdése értelmében. 

A belga kormány azt is kifejezésre juttatta, hogy a francia nyelv ismeretének előírását ahhoz, 
hogy valaki Vallóniában az üzemi orvosi hivatást gyakorolja, a nyújtott szolgáltatás 
színvonalának biztosítása indokolja. Ez összhangban áll a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK irányelvvel. Ugyanezen irányelv 53. cikke szerint a szakmai képesítések 
elismerésének hatálya alá tartozó orvosnak a szakmának a fogadó tagállamban való 
gyakorlásához szükséges nyelvismerettel kell rendelkeznie. Ezenkívül a Bizottság úgy véli, 
hogy a munkavállalók egészségvédelméhez fűződő érdekekre tekintettel, és feltéve, hogy a 
nyelvi ismeretek szintjére vonatkozó követelmények nem haladják meg a szükséges mértéket, 
továbbá hogy ezeket az ismereteket bármilyen megfelelő módon igazolni lehet, az említett 
előírás prima facie nem aránytalan.


