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Tárgy: Wolfgang Priwitzer, német állampolgár által benyújtott, 0346/2008. számú 
petíció a petíció benyújtójának jachtokon használatos URH rádió-távbeszélő 
kezelői bizonyítványa elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jachtokon használatos URH rádió-távbeszélő kezelői bizonyítvánnyal 
rendelkezik. A bizonyítvány megszerzéséhez elvégzett egy tanfolyamot, és a vizsgát jó 
eredménnyel tette le. A bizonyítványt a brit királyi jachtszövetség (British Royal Yachting 
Association) adta ki, de azt nem ismeri el a német jachtszövetség. A petíció benyújtója által 
rendelkezésre bocsátott igazoló okmányokból egyértelműen kitűnik, hogy az illetékes német 
minisztérium először elismerte a bizonyítványt, de később felülbírálta döntését. A petíció 
benyújtója szerint a német hatóságok által tanúsított magatartás ellentétes a diplomák 
kölcsönös európai elismerésének elvével, és az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

A petíció benyújtója tanár, aki a Segelschule Schneider (a jelek szerint németországi 
székhelyű iskola) által szervezett rádiós kurzusokat végzett annak érdekében, hogy 
szabadidejében jachton hajózhasson. Az URH-bizonyítványát a Royal Yachting Association 
(RYA, székhelye az Egyesült Királyságban van) állította ki a Segelschule Schneider által 
szervezett vizsgát követően. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a német hatóságok már nem ismerik 
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el a Németországban német állampolgárok vagy németországi lakóhellyel több mint egy éve 
rendelkező külföldiek számára kiállított ezen URH-bizonyítványt.

Az említett petícióhoz a következő megjegyzéseket szükséges hozzáfűzni:

A szakmai képesítések elismeréséről a 2005/36/EK irányelv1 rendelkezik. Ugyanakkor ezt az 
irányelvet csak a szabályozott szakmákra vonatkozóan kell alkalmazni. Ebben az esetben, a 
petíció benyújtója kedvtelési célok érdekében szerezte meg a végzettséget és kérte annak 
elismerését, ezért a szakmai képesítések elismerésének szabályait nem lehet alkalmazni.

A Bizottság ugyanakkor úgy véli, hogy tisztázni és elemezni kell a német hatóságok indokait, 
amelyek alapján elutasították az URH-bizonyítvány elismerését. Ugyanis a német hatóságok 
ezen álláspontját úgy is lehet értékelni, mint a franchise megállapodások keretében kiállított 
bizonyítványok elismerésének elutasítását. A franchise megállapodás egy A tagállamban lévő 
oktatási intézmény és egy B tagállamban lévő oktatási intézmény közötti megállapodás, 
amelynek értelmében a B tagállamban lévő intézményben folytatott képzést és az A 
tagállamban lévő intézmény előírásainak megfelelő vizsgák letételét követően a hallgató 
számára az A tagállamban lévő intézmény oklevelét állítják ki.

A Bíróság a Neri-ügyben 2003. november 13-án hozott előzetes döntésében2 a 
következőképpen határozott:

„Az EKSz 43. cikke tiltja az olyan igazgatási gyakorlatot […], amelynek értelmében az 
egy tagállam egyetemén második ciklusú képzésben kiállított egyetemi okleveleket nem 
lehet elismerni egy másik tagállamban, ha az ezen okleveleket előkészítő oktatás az 
utóbbi tagállamban egy másik oktatási intézményben folyt az e két intézmény között 
kötött megállapodásnak megfelelően.”

A Bizottság úgy véli, hogy a Bíróság ezen indokolását ebben az esetben is lehetne alkalmazni, 
amikor az oktatást Németországban egy attól eltérő másik intézmény végzi, mint amelyik - az 
Egyesült Királyságban lévő székhelyű intézmény – az oklevelet kiállítja.

Pontosabban, a Neri-ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy ha egy ilyen képzettséget nem 
ismernek el, az súlyosan sértheti azt, hogy a képzési intézmény a gazdasági tevékenységét egy 
másik tagállamban végezze (lásd a 43. pontot).

Következtetés
E körülmények között a Bizottság úgy véli, hogy az RYA által Németországban kiállított 
URH-bizonyítványt el kellett volna ismerni. Ugyanakkor a Bizottság nem rendelkezik minden 
ismerettel ahhoz, hogy nyilatkozhasson, és föl fogja venni a kapcsolatot a német hatóságokkal 
annak érdekében, hogy megérdeklődje az RYA által Németországban kiállított URH-
bizonyítványok el nem ismerésének indokait.

                                               
1 A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 255., 2005.9.30., 22-142. o.)
2 Az Európai Közösségek Bíróságának a Neri C-153/02. sz. ügyben 2003. november 13-án hozott ítélete, EBHT 
2003, I-13555. o.
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