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Asia: Vetoomus nro 0007/2008, Celegrat Christopher, Puolan kansalainen, muista 
jäsenvaltioista peräisin olevien hammaslääkäreiden syrjinnästä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee olevansa huolestunut muista jäsenvaltioista peräisin olevien 
hammaslääkäreiden syrjinnästä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja toteaa, että viivästysten 
takia heidät merkitään rekisteriin monta viikkoa myöhemmin kuin brittiläiset hammaslääkärit. 
Paikalliset dekaanikunnat arvioivat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella opiskelleiden 
hammaslääkärien kelpoisuuden sen määrittämiseksi, täyttävätkö he brittiläiset vaatimukset. 
Vaikka hammaslääkärit on jo rekisteröity hammaslääkäreiden neuvostoon (General Dental 
Council) ja he ovat osoittaneet, että heidän tutkintonsa täyttää hammaslääkäreitä koskevan 
toisen direktiivin (78/687/ETY) 1 artiklan vähimmäisvaatimukset, terveysministeriö 
edellyttää heidän kelpoisuutensa tutkimista sen määrittämiseksi, täyttävätkö he direktiivin 
vähimmäisvaatimukset, ja tässä on itse asiassa kyse heidän syrjinnästään.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien hammaslääkäreiden 
syrjinnästä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vetoomuksen mukaan heidät merkitään 
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rekisteriin monta viikkoa myöhemmin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan hammaslääkärit. 
Paikalliset viranomaiset arvioivat lisäksi näiden henkilöiden kelpoisuuden sen 
määrittämiseksi, täyttävätkö he Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Vaikka muista 
jäsenvaltioista peräisin olevat hammaslääkärit on jo rekisteröity hammaslääkäreiden 
neuvostoon (General Dental Council) ja he ovat osoittaneet, että heidän tutkintonsa täyttää 
hammaslääkäreitä koskevan yhteisön lainsäädännön vähimmäisvaatimukset, terveysministeriö 
edellyttää heidän kelpoisuutensa tutkimista.

II. Vetoomusta koskevia komission huomautuksia

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa direktiivissä 2005/36/EY1, jolla kumotaan ja 
korvataan muun muassa direktiivit 78/686/ETY ja 78/687/ETY hammaslääkärin 
tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta2 ja hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta3, määrätään, että kunkin jäsenvaltion on 
tunnustettava muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka on lueteltu direktiivissä ja 
jotka täyttävät koulutuksen vähimmäisvaatimukset (vrt. direktiivin 2005/36/EY 21 artiklan 
1 kohta ja 34 artikla). Todistukset, jotka osoittavat henkilön saaneen koulutuksen, joka ei 
vastaa vähimmäisvaatimuksia, koska koulutus on suoritettu tai aloitettu ennen kyseisen 
valtion viiteajankohtaa (vrt. liitteen V 5.3.2 kohta), voidaan tunnustaa automaattisesti yleisiä 
(23 artiklan 1 kohta) tai erityisiä (37 artikla) saavutettuja etuja koskevien määräyksien 
mukaisesti.

Automaattinen tunnustaminen tarkoittaa, että vastaanottava jäsenvaltio ei voi missään 
tapauksessa valvoa maahanmuuttajan opintojen sisältöä. Tutkinnon tunnustamisen myötä 
maahanmuuttaja voi harjoittaa ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa samoin edellytyksin 
kuin kyseisen valtion kansalaiset.

Direktiivissä 2005/36/EY määrätään, että säännellyn ammatin harjoittamista koskevasta 
lupahakemuksesta on annettava vastaanottavan jäsenvaltion päätös asianmukaisine 
perusteluineen kolmen kuukauden kuluessa kaikkien vaadittavien asiakirjojen esittämisestä 
(51 artikla). Määräaikaa sovelletaan hammaslääkärin tutkinnon automaattiseen 
tunnustamiseen.

Koska vetoomus perustuu vain vetoomuksen esittäjän väitteisiin (eikä siinä viitata 
hallinnollisiin määräyksiin tai esitetä kirjeenvaihtoa väitteiden todisteeksi), komission yksiköt 
lähettivät vetoomuksen esittäjälle sähköpostia 16. heinäkuuta 2008 pyytäen häneltä lisätietoja 
tältä osin sekä jäljennöksen lakiteksteistä, asetuksista, asiakirjoista tai kirjeistä, joissa tuodaan 
esiin kyseinen ongelma sekä väitetty syrjintä.

Vetoomuksen esittäjä ilmoitti 16. heinäkuuta 2008 komission yksiköille lähetetyssä 
sähköpostiviestissä aikovansa toimittaa tarvittavat lisätiedot lähipäivinä. Näitä tietoja ei ole 
vielä saatu.

                                               
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22–142.
2 EYVL L 233, 24.8.1978, s. 1.
3 EYVL L 233, 24.8.1978, s. 10.
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Koska komission yksiköt eivät ole saaneet muita valituksia muista jäsenvaltioista peräisin 
olevien hammaslääkärien syrjinnästä, ne odottavat siis edelleen vetoomuksen esittäjän 
lupaamia lisätietoja.

III. Päätelmä

Todettakoon lopuksi, että komissio ottaa kantaa asiaan vasta kun se on saanut vetoomuksen 
esittäjän lupaamat lisätiedot ja tarkastellut niitä.
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