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Petíciós Bizottság

13.1.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Bernardo Sánchez Capuchino, spanyol állampolgár által benyújtott 
1887/2009. számú petíció a más tagállamban szerzett szakmai 
tapasztalatának a Valenciai Regionális Egészségügyi Minisztérium 
(Consejería de Salud Valenciana) általi elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a Valenciai Regionális Egészségügyi Minisztérium 
nem helytállóan értékelte szakmai tapasztalatát, mivel nem számította be az Egyesült 
Királyságban pszichiátriai szakorvosként töltött hét évét. Az említett értékelés szakmai 
szempontból hátrányosan érinti a Valenciai Egészségügyi Szolgálat (Servicio Valenciano de 
Salud) álláslistáján, mivel besorolása, véleménye szerint, lényegesen elmarad attól, amellyel 
akkor rendelkezne, ha elismernék az Egyesült Királyságban szerzett hétéves tapasztalatát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. június 24.

A megkülönböztetésmentesség elve alapján, amelyet az EUMSZ 45. cikke és az 1612/68/EK 
rendelet 7. cikkének (1) bekezdése foglal magában, a migráns munkavállalókat – ideértve a 
saját tagállamukba visszatérő személyeket is – az álláshelyek betöltése és a foglalkoztatási 
feltételek megállapítása tekintetében ugyanolyan elbánásban kell részesíteni, mint azon 
munkavállalókat, akik mindvégig származási tagállamukban dolgoztak.
Egy másik tagállam közszférájában szerzett szakmai tapasztalat kérdése az évek során több 
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európai bírósági határozat tárgyát képezte1. A Bizottság úgy véli, hogy ezen ítélkezési 
gyakorlat alapján egy másik tagállamban hasonló alkalmazásban eltöltött korábbi időszakokat 
a tagállamok közigazgatása köteles beszámítani, amikor megállapítja a saját közszférájukban 
való elhelyezkedés, valamint a foglalkoztatás feltételeit (ideértve a szolgálati időt, a besorolást 
és a javadalmazást is), ugyanúgy, mint a saját rendszerükben szerzett tapasztalatok esetén.
A Spanyolország ellen 1999-ben indított jogsértési eljárás keretében a spanyol hatóságok 
kifejtették, hogy saját jogszabályaik értelmében a másik tagállamban szerzett szakmai 
tapasztalatot beszámítják a közszférában való elhelyezkedés vonatkozásában. 
A Bizottság véleménye szerint fontos lenne értesülni arról, hogy a regionális hatóságok 
milyen indokok alapján utasították el a petíció benyújtója szakmai tapasztalatának 
beszámítását.
A Bizottság egyúttal rámutat arra, hogy egy korábbi panasz kapcsán a spanyol hatóságokat 
felkérték, hogy küldjenek tájékoztatást a regionális szinten jelenleg alkalmazandó 
szabályokról. A spanyol hatóságok válasza hasznos lesz a petíció benyújtója által ismertetett 
eset teljes körű kivizsgálásához.
Következtetések
A Bizottság szolgálatai a jövőben kapcsolatba lépnek a petíció benyújtójával annak 
érdekében, hogy további információkra tegyenek szert azon indokokkal kapcsolatban, 
amelyek alapján a regionális hatóságok nem voltak hajlandók beszámítani a petíció
benyújtójának Egyesült Királyságban szerzett szakmai tapasztalatát.
A Bizottság szolgálatai továbbá úgy vélik, hogy meg kell várni a spanyol hatóságoktól egy 
hasonló panasz kapcsán kért válasz beérkezését annak érdekében, hogy teljes körűen 
kivizsgálhassák a petíció benyújtójának ügyét. 
A Bizottság szolgálatai az említett információk kiértékelését követően határoznak majd a 
további lépésekről. Mindazonáltal azt javasoljuk a petíció benyújtójának, hogy éljen a nemzeti 
szinten rendelkezésre álló valamennyi jogorvoslati lehetőséggel, amelyek elvileg lehetővé 
teszik számára jogainak közvetlenebb és személyesebb érvényesítését.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. április 13.

2010 júniusában a Bizottság szolgálatai kapcsolatba léptek a petíció benyújtójával annak 
érdekében, hogy tájékozódjanak azon indokokkal kapcsolatban, amelyek alapján a regionális 
hatóságok nem voltak hajlandók beszámítani a petíció benyújtójának Egyesült Királyságban 
szerzett szakmai tapasztalatát. A petíció benyújtója nem válaszolt a megkeresésre. 
A Bizottság egy korábbi panasz kapcsán felkérte a spanyol hatóságokat, hogy küldjenek 
tájékoztatást a szakmai tapasztalat és a szolgálati idő az elhelyezkedés feltételeinek céljából 
történő elismerésére vonatkozó, regionális szinten jelenleg alkalmazandó szabályokról, illetve 
a munkafeltételek regionális szinten alkalmazott meghatározásáról. A spanyol hatóságok nagy 
mennyiségű információt küldtek az ügyben, amelyet a Bizottság megvizsgált. Úgy tűnik, az 
alkalmazandó Valencia tartománybeli rendelkezések nem kezelik eltérően a más tagállamban 
szerzett szolgálati időt. Ezért a petíció benyújtója által tapasztalt probléma a hatályos nemzeti 
jogszabályok helytelen alkalmazásából eredhet. 
                                               
1A C-419/92. sz. Scholz-ügy [EBHT 1994., I-00505. o.]; a C-15/96. sz. Schöning-ügy [EBHT 1998., I-00047. 
o.]; a C-187/96. sz. Bizottság kontra Görögország ügy [EBHT 1998., I-01095. o.]; a C-195/98. sz. 
Österreichischer Gewerkschaftsbund ügy [EBHT 2000., I-10497. o.]; a C-224/01. sz. Köbler-ügy [EBHT 2003., 
I-10239. o.]; a C-278/03. sz. Bizottság kontra Olaszország ügy [EBHT 2005., I-03747. o.], a C-205/04. sz. 
Bizottság kontra Spanyolország ügy [EBHT 2006., I-00031. o.]; a C-371/04. sz. Bizottság kontra Olaszország 
ügy, [EBHT 2006., I-10257. o.]
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Következtetések

Mivel a petíció benyújtója nem tájékoztatott arról, hogy a regionális hatóságok milyen alapon 
utasították el szakmai tapasztalatának figyelembevételét, a Bizottság nem tud további 
vizsgálatot folytatni az ügyben.


