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Tárgy: Félix Romero Colmenar spanyol állampolgár által benyújtott 0400/2012. számú 
petíció a mentőautók vezetéséhez előírt szakmai képesítésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Kasztília–La Mancha autonóm közösségben az 
egészségügyi rendszer (a SESCAM) sérti az egészségügyi ágazatban előírt szakmai 
képesítésekre vonatkozó jogszabályokat. A petíció benyújtója szerint a 2007. október 29-i 
1397/2007. sz. spanyol királyi rendelet értelmében az egészségügyi sürgősségi asszisztens 
elnevezésű képesítés az egyetlen olyan képesítés, amelynek birtokosa az életmentési, 
újraélesztési és életbentartási beavatkozásokat nyújtó mentőautókat vezetheti. A petíció 
benyújtója kifogásolja ugyanakkor, hogy a SESCAM-mal szerződéses kapcsolatban álló 
társaságok által foglalkoztatott személyek nem rendelkeznek ilyen szakmai képesítéssel. A 
petíció benyújtója 2011 novemberében panaszt nyújtott be a SESCAM-hoz, amely azt a 
választ adta, hogy a mentőautók a Kasztília–La Mancha-i 70/2009. sz. királyi rendeletben 
szabályozott egyéb szakmai képesítések birtokában is vezethetők. A SESCAM válasza 
emellett kimondja, hogy a megbízott társaságoknak kell biztosítaniuk, hogy a foglalkoztatott 
személyek megfelelő képesítéssel rendelkezzenek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A petíció benyújtója azt állítja, hogy a mentőautók vezetéséhez előírt szakmai képesítés 
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tekintetében egy spanyol regionális közösség igazgatása megsértett egy spanyol törvényt.

A szakmai képesítések területére vonatkozó, alkalmazandó uniós jogszabály a 2005/36/EK 
irányelv1. Ez az irányelv foglalkozik azon szakemberek képesítéseinek elismerésével, akik a 
képesítés megszerzése szerinti tagállamból másik tagállamba költöznek. Mivel a jelen eset 
egy tagállami ügyet – a Kasztília–La Mancha spanyol közösségben a mentőautók vezetéséhez 
előírt képesítéseket – érint, nincs szó szakembereknek az egyik tagállamból a másikba 
költözéséről, tehát a 2005/36/EK irányelv nem alkalmazandó. Ezenfelül a tagállamok 
hatásköre annak eldöntése, hogy valamely szakmát szabályoznak-e vagy sem, feltéve, hogy 
tiszteletben tartják az Európai Unióról szóló Szerződés általános elveit, például a 
megkülönböztetésmentesség és az arányosság elvét. Az adott szakma gyakorlásához 
kapcsolódó feltételeket és követelményeket szintén a tagállamok határozhatják meg.

Ennélfogva a petíció benyújtója által említett kérdés tagállami ügy, amelynek semmilyen 
belső piaci vonatkozása nincs, és így nem tartozik az uniós jog – a szóban forgó esetben a 
2005/36/EK irányelv – hatálya alá.

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30.


