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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0007/2008 af Celegrat Christopher, polsk statsborger, om 
forskelsbehandling i Det Forenede Kongerige af tandlæger fra andre EU-
medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over forskelsbehandlingen i Det Forenede Kongerige af 
tandlæger fra andre EU-medlemsstater og siger, at de som følge af forsinkelser registreres 
mange uger senere end deres britiske kolleger. Tandlæger, som har studeret uden for Det 
Forenede Kongerige, får vurderet deres kvalifikationer af lokale fakulteter for at få fastslået, 
om de opfylder de britiske specifikationer. Selv hvis praktiserende tandlæger allerede er 
registreret hos General Dental Council og har bevist, at deres kvalifikationer opfylder 
minimumsspecifikationerne i henhold til artikel 1 i det andet direktiv om tandlæger 
(78/687/EØF), kræver sundhedsministeriet en supplerende gennemgang af deres 
tandlægekvalifikationer for at få fastslået, om de opfylder minimumsspecifikationerne i 
direktivet, hvilket i realiteten udgør forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

" I. Andragendet

Andrageren klager over, at tandlæger fra andre medlemsstater lider under forskelsbehandling i 
Det Forenede Kongerige. Disse personer skulle bl.a. blive registreret flere uger senere end



PE414.120v01-00 2/3 CM\746166DA.doc

DA

britiske statsborgere. Deres kvalifikationer skulle desuden blive undersøgt af de lokale 
myndigheder med det formål at fastslå, om de opfylder de nationale krav. Department of 
Health foretager en yderligere undersøgelse af de kvalifikationer, den praktiserende tandlæge 
har opnået i et andet medlemsland, selv om vedkommende allerede er registreret hos General 
Dental Council og allerede har bevist, at hans eller hendes kvalifikationer opfylder de 
minimumskrav for uddannelse, der er fastsat i fællesskabsretten.

II. Kommissionens bemærkninger til andragendet

I henhold til direktiv 2005/36/EF1 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som 
bl.a. ophævede og erstattede direktiv 78/686/EØF og 78/687/EØF om den gensidige 
anerkendelse af eksamensbeviser for tandlæger og specialtandlæger2 og koordinering af 
uddannelserne inden for disse erhverv3 skal tandlægers eksamensbeviser automatisk 
anerkendes, når de er udstedt i de medlemsstater, der står anført i direktivet, og opfylder de 
minimumskrav for uddannelse, der er fastsat på området (jf. artikel 21, stk. 1 og 34, i direktiv
2005/36/EF). Eksamensbeviser for en uddannelse, der ikke lever op til disse minimumskrav, 
fordi uddannelsen blev afsluttet eller påbegyndt før den dato, der står anført for den 
pågældende stat (jf. bilag V, punkt 5.3.2), kan opnå automatisk anerkendelse i henhold til 
bestemmelserne om almindelige erhvervede rettigheder (artikel 23, stk. 1) eller særlige 
erhvervede rettigheder (artikel 37).

Automatisk anerkendelse indebærer, at værtslandet under ingen omstændigheder må 
gennemgå indholdet af den uddannelse, migranten har gennemført. Desuden giver den tildelte 
anerkendelse migranten adgang til sit erhverv i værtslandet samt til at udøve sin virksomhed
på samme vilkår som fagfæller med statsborgerskab i medlemsstaten.

Hvad angår tidsfristen for behandling af en ansøgning om at opnå anerkendelse og dermed ret 
til at udøve et erhverv, skal den modtagende medlemsstat i henhold til direktiv 2005/36/EF 
under alle omstændigheder træffe en behørigt begrundet afgørelse inden for tre måneder efter 
modtagelsen af ansøgerens fulde ansøgning (artikel 51). Det er denne frist, der skal 
overholdes ved automatisk anerkendelse af tandlægeuddannelsesbeviser.

Andragendet alene hviler på andragerens påstande (ingen henvisning til administrative 
foranstaltninger eller nogen korrespondance til belysning af disse påstande er blevet 
fremlagt), og Kommissionens tjenester har derfor henvendt sig til andrageren pr. e-mail den 
16. juli 2008 for at bede ham om supplerende oplysninger om sagen såvel som en kopi af 
lovtekster, reglementer, dokumenter eller breve, der kan belyse det faktiske problem samt den 
påståede forskelsbehandling.

Pr. e-mail den 16. juli 2008 har andrageren anført over for Kommissionens tjenestegrene, at 
han vil skaffe dem de nødvendige yderligere oplysninger inden for de nærmeste dage. Disse 
oplysninger er endnu ikke modtaget.

                                               
1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22–142.

2 EFT L 233, 24.8.1978, s. 1.

3 EFT L 233, 24.8.1978, s. 10.
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Da Kommissionens tjenestegrene i øvrigt ikke har modtaget nogen anden klage med 
henvisning til forskelsbehandling over for tandlæger fra andre medlemsstater, afventer de 
altså yderligere oplysninger, som andrageren har meddelt vil blive tilvejebragt.

III. Konklusion

Som konklusion kan Kommissionen ikke udtale sig, før den har modtaget og undersøgt de 
yderligere oplysninger, andrageren har meddelt vil blive tilvejebragt.
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