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Németországban a fogorvosi képesítések elismeréséről

1. A 0780/2011 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Csehországban végezte fogorvosi tanulmányait. A petíció benyújtója egy 
meglehetősen zavaros történetet ad elő arról, miként utasította el a hivatás felügyeletét ellátó 
baden-württembergi hatóság képesítésének elismerését. Állítása szerint ez részben migráns 
hátterének tulajdonítható (a petíció benyújtója eredetileg szerb állampolgár, de még 
kiskorúként felvette a német állampolgárságot). A petíció benyújtójának állítása szerint 
ezenkívül problémái miatt az egész családja nélkülözni kényszerül és kilakoltatták őket 
házukból.

A 0862/2011 sz. petíció összefoglalása

A petíció a 0780/2011. számú petíciót támogatja, a petíció benyújtója pedig az abban 
ismertetetthez hasonló helyzetben van.

2. Elfogadhatóság

A 0780/2011 számú petíciót 2011. november 16-án, a 0862/2011 számú petíciót pedig 2011. 
november 30-án nyilvánították elfogadhatóvá. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Az 780/2011. és a 862/2011. számú petíció

A szakmai képesítések uniós tagállamokban történő elismerését a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv szabályozza.

A fogorvosi képesítések másik tagállamban történő elismeréséről az irányelv 34–37. cikke 
rendelkezik, a kérelmező által benyújtott dokumentumoknak pedig az irányelv V.3. 
mellékletében meghatározott képzési minimumkövetelményeknek megfelelő képzést kell 
tanúsítaniuk. Továbbá a 37. cikk a fogorvosi képesítésüket Csehországban megszerző, 
bizonyos fogászati szakmát gyakorló személyek képesítéseinek elismerésére külön rendszert 
határoz meg. Az illetékes német hatóságok vannak a legjobb helyzetben a kérelmező 
helyzetének megítéléséhez. Amennyiben a kérelmező által elvégzett képzés nem felel meg az 
irányelvben meghatározott képzési minimumkövetelményeknek, a kérelmezőt bizonyos 
kompenzációs lépések megtételére kötelezhetik.

A petícióban adott tájékoztatás nem teszi lehetővé, hogy a Bizottság tovább vizsgálja az 
ügyet.

A petíció benyújtója az alábbi felhasználói útmutatóban kaphat további tájékoztatást a 
szakmai képesítések uniós tagállamokban történő elismeréséről:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_en.pdf


