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СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 07/2008, внесена от Celegrat Christopher, с полско гражданство, 
относно дискриминацията в Обединеното кралство срещу стоматолози от 
други държави-членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява безпокойство относно дискриминацията в 
Обединеното кралство срещу стоматолози от други държави-членки на ЕС, като 
посочва, че в резултат на административни забавяния, те биват регистрирани много 
седмици по-късно в сравнение с техните британски колеги. Квалификацията на 
стоматолози, придобита извън Обединеното кралство, се оценява от местни 
стоматологични служби, за да се установи дали тя отговаря на британските изисквания. 
Дори ако практикуващи стоматолози са вече регистрирани в Генералния 
стоматологичен съвет и са доказали, че тяхната квалификация отговаря на 
минималните изискванията по член 1 от втората директива относно стоматолозите 
(78/687/ЕИО), здравното министерство налага допълнителна проверка на тяхната 
стоматологична квалификация, за да установи дали отговаря на минималните 
изисквания съгласно директивата, което в действителност представлява дискриминация 
срещу тях.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 юни 2008 г. Комисията беше приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.
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I. Петицията

Вносителят на петицията представя оплакване от това, че зъболекарите от други 
държави-членки са жертва на дискриминационни мерки в Обединеното Кралство. В 
частност, тези лица са регистрирани с няколко седмици закъснение спрямо местните им 
колеги. Освен това професионалните квалификации на тези лица се оценяват от 
местните органи, за да се установи дали те отговарят на националните изисквания. 
Министерството на здравеопазването извършва допълнителна проверка  на 
притежаваните квалификации от страна на зъболекаря от друга държава-членка, 
въпреки че същият вече  е бил регистриран в Генералния стоматологичен съвет и е 
доказал, че неговата квалификация отговаря на минималните образователни 
изисквания, установени от общностното право.

II. Забележки на Комисията по повод на петицията

Директивата 2005/36/ЕО1 относно признаването на професионалните квалификации, 
която е отменила и заместила Директиви 78/686/ЕИО и 78/687/ЕИО относно взаимното 
признаване на дипломите по стоматология2 и координирането на стандартите за 
обучение за тази професия3 предвижда автоматичното признаване на дипломите на 
практикуващите стоматолози в изброените държави-членки, които отговарят на 
установените в тази област минимални квалификационни изисквания (вж. член 21, 
параграф 1 и член 34 от Директива 2005/36/ЕО). Дипломите, удостоверяващи 
образование, което не съответства на минималните изисквания, тъй като е било 
завършено или започнато преди референтната дата за засегнатата държава (вж. 
Приложение V, точка 5.3.2) могат да получат автоматично признаване на 
професионалната квалификация по силата на правилата за общите придобити права 
(член 23, параграф 1) или за специфичните такива (член 37).

Автоматичното признаване предполага, че приемащата държава-членка не може по 
никакъв повод да проверява съдържанието на обучението, което е следвал мигранта. 
Освен това, признаването на неговата квалификация му позволява да има достъп до 
професията в приемащата държава-членка, както и да я упражнява при същите условия, 
каквито са предвидени за местните граждани.

Що се отнася до срока за обработване на една молба за признаване и съответно за 
разрешение за упражняването на една професия, Директива 2005/36/ЕО предвижда, че 
независимо от обстоятелствата, приемащата държава-членка трябва да издаде 
надлежно мотивирано решение в срок от три месеца от датата на получаване на 
пълното окомплектовано заявление на заинтересованото лице (член 51). Така 
предвиденият срок се прилага за автоматичното признаване на дипломите по 
стоматология.

                                               
1 ОВ L 255, от 30.09.2005, стр. 22–142.

2 ОВ L 233 от 24.08.1978, стр. 1

3 ОВ L 233 от 24.08.1978, стр. 10
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Внесената петиция се основава единствено на изложената от вносителя информация (не 
са направени никакви препратки към административни разпоредби, нито пък е 
предоставена кореспонденция, която да потвърждава тези сведения), службите на 
Комисията се обърнаха към вносителя на петицията чрез електронно съобщение от 16 
юли 2008 г. с искане да получат допълнителна информация относно изложеното, както 
и копие от законови или подзаконови текстове, документи или писма, които да 
отразяват срещнатия проблем, както и твърдението за дискриминация.

С електронно съобщение от 16 юли 2008 г. вносителят на петицията отговори на 
службите на Комисията, че ще им предостави исканата допълнителна информация в 
рамките на следващите дни. Към настоящият момент тази информация не е получена.

Тъй като междувременно не са получени други оплаквания за дискриминация по 
отношение на зъболекарите от други държави-членки, службите на Комисията са в 
очакване на допълнителната информация, обещана от вносителя на петицията.

III. Заключение

В заключение, Комисията не би могла да се произнесе преди да е получила и 
прегледала допълнителната информация, която вносителят на петицията е обещал да 
предостави.
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