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Tárgy: Jean Marie Taga Fosso, francia állampolgár által benyújtott 0006/2009. 
számú petíció a brit hatóságok által francia gyógyszerészeti oklevelének 
(gyógyszerész egyetemi fokozat) el nem ismerése kapcsán alkalmazott, 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetésről;

AE spanyol állampolgár által benyújtott 1413/2009. számú petíció az 
Egyesült Királyságban a gyógyszerészi szakma gyakorlásával kapcsolatban 
állampolgárság alapján történő állítólagos hátrányos megkülönböztetésről;

José Antonio Melgarejo Melgarejo spanyol állampolgár által benyújtott 
1812/2009. számú petíció a Nagy-Britanniában tevékenykedni szándékozó, 
más tagállamban szerzett diplomával rendelkező gyógyszerészek helyzetéről;

Obi Aso magyar állampolgár által benyújtott 0479/2011. számú petíció a 
gyógyszerészi hivatás Nagy-Britanniában történő gyakorlásának 
korlátozásáról

1. A 0006/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy francia egyetemen szerzett gyógyszerész diplomát, panaszt tesz 
a brit hatóságok (a brit Egészségügyi Minisztérium) által tanúsított bánásmód ellen. A petíció 
benyújtója szerint a brit hatóságok nem engedélyezik, hogy három évnél rövidebb ideje 
működő gyógyszertár vezetőjeként gyakorolja hivatását. Ez a rendelkezés azokra az okleveles 
gyógyszerészekre vonatkozik, akik diplomájukat egy uniós tagállamban szerezték (az 1954. 
évi gyógyszerészeti törvény és a 2006. évi egészségügyi törvény). A 85/433/EGK irányelv 
szerint (2. cikk (2) bekezdés) a tagállamoknak három évnél rövidebb ideje működő 
gyógyszertár tulajdonlása, vezetése vagy ellenőrzése vonatkozásában nem kell a 
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gyógyszerészképesítés megszerzéséről szóló tanúsítványok érvényességét elfogadniuk. Az 
irányelv kimondja, hogy ez a megkötés a nem uniós országokban végzettekre nem 
vonatkozik, de azokra igen, akik diplomájukat az EU valamelyik tagállamában szerezték. A 
petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy annak ellenére, hogy gyógyszerészként többéves 
tapasztalattal rendelkezik Nagy-Britanniában, ahhoz, hogy új gyógyszertár vezetőjeként 
működhessen, e tapasztalatot – feltehetően francia diplomája és állampolgársága miatt – nem 
ismerik el. Kéri mind az irányelv, mind annak a brit jogszabályokba történt átültetésének 
módosítását.

Az 1413/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy gondolja, hogy állampolgárság alapján hátrányos megkülönböztetés 
éri, mivel a három évnél rövidebb ideje működő gyógyszertárakban nem tölthet be vezetői 
posztot. A petíció benyújtója szerint az Egyesült Királyság rosszul értelmezi a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 21. cikke (4) bekezdésének 
rendelkezéseit, amelyek a következőt mondják ki: „A tagállamok nem kötelesek az előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratokat figyelembe venni új, közforgalmú gyógyszertárak 
megnyitása esetében” mivel „a három évnél rövidebb ideje működő gyógyszertárakat is új 
gyógyszertáraknak kell tekinteni”. A petíció benyújtója úgy gondolja, hogy a brit hatóságok 
által a többi uniós tagállam e területen szakképesítéssel rendelkező állampolgáraival 
kapcsolatban előírt követelmények a brit állampolgárokhoz viszonyítva hátrányos helyzetbe 
hozná ezeket az állampolgárokat. 

Az 1812/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a „Medicines Act” miatt kialakult helyzetet, amelynek 
harmadik szakasza rögzíti, hogy ahhoz, hogy valaki az Egyesült Királyságban új 
gyógyszertárat nyithasson, elengedhetetlen, hogy legalább 3 éve bejegyzett gyógyszerész 
legyen. Ez a petíció benyújtója szerint egyértelműen állampolgárság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés, mivel a brit gyógyszerészdiplomával rendelkezőkre nem vonatkoznak 
ezek a megkötések.

A 0479/2011 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik azon brit szabályozás ellen, amely konkrét feltételekhez köti a 
gyógyszerészi hivatás gyakorlását.
Ezek a feltételek ellentétesek a munkavállalók szabad mozgásával és az egységes piaccal.

2. Elfogadhatóság

0006/2009: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 16.
1413/2009: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 12.
1812/2009: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 22.
0479/2011: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 19.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz a 0006/2009. számú petícióval összefüggésben: 2009. 
július 7.
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A petíció benyújtója, francia állampolgár, 1998 júliusában szerezte meg állami 
gyógyszerészdoktori oklevélét. 1998-ban a francia Gyógyszerész Kamara, majd 1998 
októberében a Brit Királyi Gyógyszerészeti Társaság tagjává vált. Azóta az Egyesült 
Királyságban gyakorolja hivatását.

2007 májusában az ASDA angol szupermarketlánc elutasította kinevezését egy gyógyszertár 
„üzleten belüli gyógyszerész" elnevezésű posztjára Franciaországban szerzett végzettsége 
miatt. A brit Egészségügyi Minisztérium előtt a petíció benyújtója megtámadta e határozatot, 
amely során tájékoztatták, hogy az új gyógyszertárak európai állampolgárok általi 
vezetésének engedélyezése elbírálás alatt áll, azonban a tagállamok szabadon dönthetnek a 
85/433/EGK irányelv1 2. cikkének (2) bekezdésében előírt kivétel alkalmazásáról. 

Másrészről a petíció benyújtója úgy gondolja, hogy az Egyesült Királyság állampolgárság 
alapján történő megkülönböztetést tesz, amikor engedélyezi, hogy az Angliában szerzett 
oklevéllel rendelkező, nem uniós állampolgárok új gyógyszertárak tulajdonosaivá váljanak.

Előzetesen meg kell jegyezni, hogy a 85/433/EGK irányelvnek a 2005/36/EK irányelv2 62. 
cikke általi hatályon kívül helyezése következtében a szakképesítések, különösen a 
gyógyszerészekre vonatkozóak elismerése ezen utóbbi irányelv szerint történik, amely 2007. 
október 20-án lépett hatályba.

A 2005/36/EK irányelv 21. cikkének (4) bekezdése előírja ugyanazt a kivételt, amely a 
85/433/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében szerepelt. E kivétel lehetővé teszi, hogy a 
tagállamok ne vegyék figyelembe az irányelv V. mellékletének 5.5.2. pontjában említett, 
előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratokat új, közforgalmú gyógyszertárak megnyitása 
esetében. Az minősül új gyógyszertárnak, amely három évnél rövidebb ideje működik. E 
kivétel lehetővé teszi a tagállamok részére, hogy ne ismerjék el automatikusan azon okirattal 
rendelkező személyeket, akiket az irányelv melléklete felsorol. 

Mindamellett ez nem jelenti azt, hogy a tagállamok elutasíthatják, hogy egy uniós állampolgár 
új gyógyszertár tulajdonosává váljon egyszerűen a 2005/36/EK irányelv 21. cikk (4) 
bekezdésére hivatkozva. E cikk nem teszi lehetővé a Szerződéstől való eltérést, különösen a 
43. cikktől való eltérést, amely biztosítja a letelepedés szabadságát. E cikk alapján a 
szakképesítés elismeréséhez figyelembe kell venni az új gyógyszertár tulajdonosává válni 
kívánó személy összes oklevelét és szakmai tapasztalatát. Másrészről a tevékenység 
engedélyezése nem utasítható el kizárólag a 21. cikk (4) bekezdése alapján, amelynek 
egyetlen célja, hogy megakadályozza az automatikus jellegű elismerést. A Szerződésnek 
megfelelő esetleges elutasítás a Gebhard-ügyben hozott ítélet3 ismeretében történhet, amely 
előírja, hogy „minden nemzeti intézkedésnek, amely korlátozza vagy kevésbé vonzóvá teszi a 
Szerződés által garantált alapvető szabadságok gyakorlását, négy követelménynek kell 
megfelelnie: megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni őket; közérdeken alapuló kényszerítő 

                                               
1 A Tanács 1985. szeptember 16-i 85/433/EGK irányelve a gyógyszerész oklevelek, bizonyítványok és a 
képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről és az egyes gyógyszerész 
tevékenységekre vonatkozóan a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről, 
HL L 253., 1985.9.24., 37–42. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről (HL L 255., 30.09.05, 22–142. o.).
3 C-55/94 számú Gebhard-ügy, 39. pont.
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indokkal kell igazolni őket; alkalmasaknak kell lenniük arra, hogy biztosítsák az általuk elérni 
kívánt cél megvalósítását; és nem haladhatják meg az annak megvalósításához szükséges 
mértéket”.

Az Egyesült Királyság által alkalmazott, állampolgárságon alapuló állítólagos 
megkülönböztetés tekintetében meg kell jegyezni, hogy a Bizottság rendelkezésére álló 
információk alapján az Egyesült Királyság kizárólag a más tagállamokban szerzett 
képesítések elismerését utasítja vissza; e megszorítás nem vonatkozik azon uniós 
állampolgárra, aki az Egyesült Királyságban szerezte képesítését. A petíció benyújtója 
Franciaországban szerezte képesítését, ezért nincs ugyanabban a helyzetben, mint az az uniós 
vagy nem uniós állampolgár, aki az Egyesült Királyságban szerezte meg a képesítését. 
Különböző jogi helyzetben lévő személyek eltérő szabályozás alkalmazását tapasztalhatják 
anélkül, hogy megkülönböztetésben részesülnének.

A 2005/36/EK irányelv 21. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
ne ismerjék el automatikusan a más tagállamban szerzett gyógyszerészi képesítést azon 
gyógyszerészek esetében, akik a hivatásukat új gyógyszertár tulajdonosaként kívánják 
gyakorolni. E rendelkezés azonban nem teszi lehetővé e hivatás gyakorlásának elutasítását. A 
petíció benyújtója által sérelmezett megszorításokat az EKSz 43. cikke alapján kell értékelni. 
A Bizottság kapcsolatba lép az Egyesült Királysággal, hogy ellenőrizze ezen elvek 
tiszteletben tartását a jogszabályzásban és annak alkalmazásában.

4. A Bizottságtól kapott válasz a 0006/2009. számú petícióval összefüggésben: 2010. 
január 22.

A Bizottságot nemrégiben arról tájékoztatták, hogy a petíció benyújtója megpróbálta 
megtámadni az ASDA Store Management döntését a Londoni Legfelsőbb Bíróságon, de 
igazságügyi felülvizsgálati kérelmét elutasították. A Londoni Legfelsőbb Bírósághoz 
benyújtott fellebbezését 2009. október 14-én szintén elutasították.

Korábbi válaszát kiegészítve a Bizottság tájékoztatni kívánja a Parlamentet arról, hogy a 
petíció benyújtója által kifogásolt korlátozásokkal kapcsolatban megkereste a brit 
hatóságokat. A brit hatóságok a 2009. szeptember 24-én kelt válaszukban a következő 
tájékoztatást adták:

- A Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) jár el a 2005/36/EK irányelv 
V. mellékletének 5.6.2. pontjában felsorolt képesítések automatikus elismerése során1.
- Az RPSGB automatikusan elismeri azokat a képesítéseket, amelyek nem felelnek meg az 
irányelvben előírt feltételeknek, de amelyekre vonatkoznak a megszerzett jogok.
- Az RPSGB minden egyéb esetben a képesítések elismerésére vonatkozó általános 
rendszert alkalmazza az irányelv 10. cikkének b) és g) pontja értelmében.
- Az elismerés időpontjában az RPSGB felhívja a migráns figyelmét arra, hogy az 1968. 
évi Medicines Act 70. és 71. cikke, valamint az irányelv 21. cikkének (4) bekezdése 
értelmében nem vállalhatja el egy új gyógyszertár személyes ellenőrzését.
- Az 1968. évi Medicines Act 70. és 71. cikke ugyanis tiltja új gyógyszertár személyes 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről (HL L 255., 2006.9.30., 22–142. o.).
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ellenőrzését minden olyan személy számára, aki „egy adott európai állam által kibocsátott 
gyógyszerészeti képesítéssel” rendelkezik.
- E tilalom az alkalmazott elismerési eljárásra (fenti 1–3. pontok) való tekintet nélkül 
érvényes.
- A tilalom azokra a személyekre is érvényes, akiknek a szakmai képesítéseit a Szerződés 
alapján elismernék, mindenekelőtt a Vlassopoulou- és Hocsman-ügyekben1 a Bíróság 
által alkalmazott joggyakorlat értelmében.
- Ugyanakkor a tilalom nem vonatkozik a következőkre:

a. harmadik országok állampolgáraira, akik európai képesítéssel rendelkeznek;
b. új gyógyszertár nyitására társaság alapításán keresztül (amennyiben a 

gyógyszertár ellenőrzését nem európai képesítéssel rendelkező gyógyszerészre 
bízzák);

c. a „főgyógyszerész” (superintendent pharmacist) beosztásra, amíg az érintett 
személynek nem feladata a gyógyszertár ellenőrzése.

A brit hatóságok válaszából kitűnik, hogy az irányelv 21. cikkének (4) bekezdését úgy 
értelmezik, hogy az megengedi a tagállamok számára azt, hogy a másik tagállamban 
megszerzett képesítéseket ne vegyék figyelembe, amikor egy új gyógyszertár ellenőrzéséről
van szó. 

A 21. cikk (4) bekezdése így szól:

„A tagállamok nem kötelesek az V. melléklet 5.6.2. pontjában említett, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratokat figyelembe venni új, közforgalmú 
gyógyszertárak megnyitása esetében. E bekezdés alkalmazásában a három évnél 
rövidebb ideje működő gyógyszertárakat is új gyógyszertáraknak kell tekinteni.”

Ugyanakkor a 21. cikket az irányelv III. fejezetének a képzési minimumkövetelmények 
összehangolása alapján történő elismerésről szóló III. címe tartalmazza. Az automatikus 
elismerés elvéről a 21. cikk rendelkezik, illetve azt részletesen meghatározza. Ennélfogva az 
irányelv 21. cikkének (4) bekezdésében meghatározott mentességet oly módon kell 
értelmezni, hogy az kizárólag az automatikus elismerés elve esetében tesz kivételt. E kivétel 
tehát nem vonatkozik sem az irányelv által szabályozott más elismerési eljárásokra, sem pedig 
azokra a jogokra, amelyeket a migráns a Szerződés alapján élvezhet. 

Az irányelv 21. cikkének (4) bekezdése tehát mindössze a három évnél régebbi 
gyógyszertárak esetében írja elő az automatikus elismerést a tagállamok számára. Ha a 
migráns foglalkozását egy három évnél régebbi gyógyszertárban kívánja gyakorolni, akkor a 
tagállamoknak automatikusan el kell ismerniük az irányelvben meghatározott minimális 
képzési feltételeknek megfelelő képesítéseit. Ezzel szemben a három évnél kevesebb ideje 
működő gyógyszertárak esetében a képesítések elismerésének kérdését az irányelv nem 
szabályozza, következésképpen az elsődleges jog alkalmazási körébe tartozik. 

Következtetések

A Bizottság ismét meg kívánja keresni a brit hatóságokat, hogy megvizsgálja a jelenlegi 

                                               
1 C-340/89. sz. Vlassopoulou-ügy.
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rendelkezések összeegyeztethetőségét a Szerződésben előírt szabadságokkal.

5. A Bizottságtól kapott válasz a 0006/2009., az 1413/2009. és az 1812/2009. számú 
petíciókkal összefüggésben: 2011. január 13.

A Bizottság 2010. június 26-án az elektronikus uniós kísérleti rendszer keretében vette fel a 
kapcsolatot az Egyesült Királyság hatóságaival, hogy megvizsgálja az egyesült királyságbeli 
szabályozás összeegyeztethetőségét az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
49. cikkében biztosított letelepedési szabadsággal.

A Bizottság és a tagállami hatóságok az információcsere és a problémamegoldás 
munkamódszereként alkalmazzák az uniós kísérleti rendszert. Úgy döntöttek, hogy ha 
felmerülne egy jogsértési eljárás megindítása, a Bizottság szolgálatai még azelőtt felveszik a 
kapcsolatot a tagállami hatóságokkal az uniós kísérleti projekt útján, hogy a 258. cikk 
értelmében javaslatot tennének a biztosok testülete számára egy ilyen eljárás első lépésének 
megtételére.

A Bizottság 2010. szeptember 7-én kapta meg az Egyesült Királyság hatóságainak válaszát.
Ebben az áll, hogy az Egyesült Királyság hatóságai el kívánják törölni azt a megszorítást, 
amelynek értelmében a gyógyszerészi képesítésüket az Egyesült Királyságon kívüli más uniós 
tagállamban megszerző és az Egyesült Királyságban bejegyzett gyógyszerészek a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv alapján nem lehetnek egy újonnan 
létrejött gyógyszertár működéséért felelős gyógyszerészek. Az Egyesült Királyság 
hatóságainak levele szerint „egy ilyen módosítás ütemezése a konzultációk és a parlamenti 
eljárás függvénye”.

Mivel az Egyesült Királyság hatóságai nem jelöltek meg ésszerű menetrendet az egyesült 
királyságbeli szabályozás ilyen irányú módosítására, a Bizottság (egy 2010. október 21-i e-
mailben) felkérte az Egyesült Királyság hatóságait, hogy küldjék meg a jogalkotási 
javaslattervezetet, valamint a jogszabály elfogadására és hatálybalépésére vonatkozó pontos 
és reális menetrendet. 

Ugyanebben az e-mailben a Bizottság arra kérte az Egyesült Királyság hatóságait, hogy 
indokolják a jogszabály módosítását megelőző nyilvános konzultáció szükségességének okait, 
mivel a petíció benyújtója megküldte annak a levélnek a másolatát, amelyet az öt 
legfontosabb gyógyszerészeti szervezet (többek között a kérdéses időpontban az Egyesült 
Királyság gyógyszerészek felügyeletére hatáskörrel rendelkező szervezete, a Brit Királyi 
Gyógyszerészeti Társaság) 2009. december 3-án küldött az egészségügyi minisztériumnak, és 
amelyben kérik a fent említett megszorítás törlését 1968. évi Medicines Act-ből.  

A Bizottság 2010. november 8-án kapott választ. Az Egyesült Királyság hatóságai elmondták,
hogy a Medicines Act a jogszabály módosítására irányuló javaslat beterjesztése előtt kötelező 
jelleggel előírja nyilvános konzultációt. Az Egyesült Királyság hatóságai azt állították, hogy a 
formális konzultáción kapott visszajelzések felmérését követően fognak határozni a 
megszorítás hatályon kívül helyezésére alkalmazható jogalkotási eszközről. 

Az Egyesült Királyság hatóságai nem tudták megküldeni a Bizottság számára a jogalkotási 
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javaslattervezetet vagy az annak elfogadására és hatálybalépésére vonatkozó menetrend-
tervezetet.

A Bizottság szolgálatai jelenleg mérlegelik, hogy kell-e javasolni a biztosok testülete számára, 
hogy az EUMSz. 258. cikke értelmében küldjenek felszólító levelet az Egyesült Királyságnak.  

6. A Bizottságtól a 0006/2009., az 1413/2009. és az 1812/2009. számú petíciókkal 
összefüggésben (REV. III) kapott válasz: 2011. szeptember 6.

Az Egyesült Királyság hatóságai 2010. december 17-én levélben közölték a Bizottsággal, 
hogy nem értenek egyet a Bizottság álláspontjával, miszerint a jelenleg hatályos 1968. évi 
Medicines Act, mely a gyógyszerészi képesítésüket egy uniós tagállamban megszerzett 
gyógyszerészeket eltiltotta az új gyógyszertárak vezetésétől, ellentétes az uniós joggal. 

Kijelentették ugyanakkor, hogy készek jogalkotási javaslatot benyújtani az Egyesült 
Királyság parlamentjéhez, hogy 2011 nyarára eltöröljék ezt a tilalmat.

A Bizottság az Egyesült Királyság hatóságainak tájékoztatása alapján értesült arról, hogy az 
1968. évi Medicines Act kötelező jelleggel előírja a jogszabály módosítására irányuló 
javaslatok beterjesztése előtti nyilvános konzultációt. Az Egyesült Királyság hatóságai ezért 
2011 januárjában nyilvános konzultációt kezdeményeztek. A válaszadók többsége támogatta a 
tilalom eltörlését. 

A nyilvános konzultáció lezárását követően az Egyesült Királyság Egészségügyi 
Minisztériuma jogalkotási javaslattervezetet készített, melyet 2011. július 14-én terjesztettek 
az Egyesült Királyság parlamentje elé. Az Egyesült Királyság hatóságai ugyanezen a napon 
elküldték az előterjesztett tervezet másolatát a Bizottsághoz. 

A Bizottság szolgálatai jelenleg vizsgálják a jogalkotási javaslattervezetet, és 
megállapításaikról értesíteni fogják a Petíciós Bizottságot.

7. A Bizottságtól a 0006/2009., az 1413/2009., az 1812/2009. és a 0479/2011 számú 
petíciókkal összefüggésben (REV. IV) kapott válasz: 2012. január 27.

A Bizottság örömmel tájékoztatja az Európai Parlament Petíciós Bizottságát, hogy miután a 
Bizottság közbenjárt az Egyesült Királyság hatóságainál, az Egyesült Királyság parlamentje 
2011. november 3-án a 1968. évi Medicines Act-et módosító nemzeti jogszabályt fogadott el, 
(2011. évi Pharmacy Order). 

A 2011. november 4-én hatályba lépett rendelet hatályon kívül helyezte az 1968. évi 
Medicines Act azon rendelkezéseit, amelyek a képesítésüket egy uniós tagállamban 
megszerzett gyógyszerészeket eltiltotta a három éven belül bejegyzett, közforgalmú 
gyógyszertárak vezetésétől

A Bizottság következésképpen úgy véli, hogy az Egyesült Királyság újra összhangot teremtett 
nemzeti jogszabályai és az uniós jog között, különös tekintettel a szakmai képesítések 
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elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvre (az irányelv1) és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 45. és 49. cikkére.

A Bizottság 2011. december 15-én tájékoztatta a petíció benyújtóit erről az új fejleményről.

A 6/2009. számú petíció benyújtója további sérelméről is beszámolt a Bizottságnak. A 
Londoni Legfelsőbb Bíróságon eljárást indított, kártérítést követelve az Egyesült Királyság 
hatóságaitól, mivel az Egyesült Királyság a nemzeti jogban figyelmen kívül hagyta az 
EUMSZ 45. és 49. cikkében, valamint az irányelv 21. cikkének 4. bekezdésében foglaltakat. 
Véleménye szerint az, hogy az adott esetben legfelsőbb bíróságként eljáró Londoni 
Legfelsőbb Bíróság elmulasztotta az ügyet az Európai Bíróság elé terjeszteni előzetes 
döntéshozatal céljából, az uniós jog alapján fennálló kötelezettség megszegésének minősül. 

A Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy ez a sérelem nem tartozik a jelen petíciók 
tárgykörébe. Ezért ezt a Bizottság új panaszként vette nyilvántartásba és külön vizsgálja. A 
petíció benyújtója tájékoztatást kapott erről és egyetértett az eljárással.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (szeptember 7.) (HL L 255., 
2005.9.30., 22. o.)


