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Tárgy: Celegrat Christopher, lengyel állampolgár által benyújtott, 0007/2008. számú 
petíció az Egyesült Királyságban a más uniós tagállamokból származó 
fogorvosokkal szembeni megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bejelenti, hogy az Egyesült Királyságban megkülönböztetést 
alkalmaznak a más uniós tagállamokból érkező fogorvosokkal szemben, továbbá hogy 
nyilvántartásba vételük késedelmesen történik és hetekkel tovább tart, mint az Egyesült 
Királyságból származó fogorvosoké. Azon fogorvosokat, akik az Egyesült Királyságon kívül 
végezték tanulmányaikat, egy szakmai testület (local deaneries) értékeli, amely ellenőrzi, 
hogy a képesítéseik megfelelnek-e az Egyesült Királyságban hatályos előírásoknak. Még 
abban az esetben is, ha a fogorvosokat a fogorvosi tanácsnál (General Dental Council) már 
nyilvántartásba vették, és bizonyították, hogy képesítésük megfelel a fogorvosokról szóló 
második irányelv (78/687/EGK) 1. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek, a 
brit Egészségügyi Minisztérium fogorvosi képesítésük további vizsgálatát írja elő annak 
megállapítása érdekében, hogy megfelelnek-e az irányelv minimumkövetelményeinek, ami 
velük szembeni megkülönböztetés.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 19. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2008. szeptember 26-án kapott válasz.
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I. A petíció

A petíció benyújtója azt panaszolja, hogy a más tagállamokból származó fogorvosok 
megkülönböztető intézkedések áldozatai az Egyesült Királyságban. Különösen amiatt, hogy e 
személyeket hetekkel később veszik nyilvántartásba, mint a nemzeti fogorvosokat. E 
személyek képesítéseit ezen kívül megvizsgálják a helyi hatóságok a nemzeti követelmények 
betartásának ellenőrzése végett. Az Egészségügyi Minisztérium a más tagállamból származó 
fogorvos képesítéseinek további vizsgálatát végzi el, miközben a fogorvost már 
nyilvántartásba vették a fogorvosi tanácsnál (General Dental Council), és már igazolták, hogy 
a képesítései megfelelnek a közösségi joggal meghatározott képzési 
minimumkövetelményeknek.

II. A Bizottság petícióra vonatkozó észrevételei

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1, amely hatályon kívül 
helyezte többek között a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről 
szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 78/686/EGK irányelvet2 és a 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok 
tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról szóló 78/687/EGK irányelvet3, és 
azok helyébe lépett, a tagállamok fogorvosainak abban felsorolt és a vonatkozó képzési 
minimumkövetelményeknek megfelelő oklevelei automatikus elismerését írja elő (lásd a 
2005/36/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdését és 34. cikkét). Azok az oklevelek, amelyek 
a minimumkövetelményeknek meg nem felelő képzettséget tanúsítanak, amiatt hogy a 
tanúsított képesítést az érintett államra vonatkozó referencia-időpont előtt fejezték be vagy 
kezdték el (lásd az V. melléklet 5.3.2. pontját), a szerzett jogokra vonatkozó általános (23. 
cikk (1) bekezdés) vagy különös (37. cikk) rendelkezések értelmében automatikus 
elismerésben részesülnek.
Az automatikus elismerés azzal jár, hogy a befogadó tagállam semmilyen esetben sem 
ellenőrizheti a migráns által folytatott képzés tartalmát. Ezen kívül a megítélt elismerés 
lehetővé teszi a migráns számára, hogy bekerüljön a szakmába a fogadó tagállamban, és a 
nemzeti fogorvosokkal azonos feltételekkel gyakorolja azt.

Az elismerés elnyerése és ezáltal a szakma gyakorlására vonatkozó engedély iránti kérelem 
elbírálási idejét illetően a 2005/36/EK irányelv előírja, hogy a fogadó tagállamnak a 
kérelmező teljes dokumentációjának benyújtása után legfeljebb három hónappal indokolással 
ellátott határozatot kell hoznia (51. cikk). Ezt a határidőt kell alkalmazni a fogorvosi 
oklevelek automatikus elismerésére.

Mivel a petíció csak a petíció benyújtójának állításain alapul (semmilyen utalás nincs 
adminisztratív rendelkezésekre, sem az állításokat nyilvánvalóvá tevő levélváltást nem 
nyújtottak be), a Bizottság szervezeti egységei a 2008. július 16-i levéllel fordultak a petíció 

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30., 22–142. o.

2 HL L 233., 1978.8.24., 1. o.

3 HL L 233., 1978.8.24., 10. o.
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benyújtójához, hogy további információkat kérjenek tőle e tekintetben, valamint a ténylegesen 
felmerült problémát és a felhozott megkülönböztetést nyilvánvalóvá tévő törvények, 
rendeletek, dokumentumok vagy levelek másolatát kérjék.

A 2008. július 16-i levélben a petíció benyújtója azt jelezte a Bizottság szervezeti 
egységeinek, hogy a következő napok folyamán szolgáltatni fogja nekik a kért kiegészítő 
információkat. Ezeket azonban még nem kapták meg.

Mivel egyébként nem kaptak semmilyen más panaszt, amelyben a más tagállamokból 
származó fogorvosokkal szembeni megkülönböztetésről adnának számot, a Bizottság 
szervezeti egységei továbbra is várják a petíció bejelentője által jelzett kiegészítő 
információkat.

III. Következtetés

Következtetésképpen, a Bizottság csak akkor tud nyilatkozni, ha megkapja és megvizsgálja a 
petíció bejelentője által jelzett kiegészítő információkat.


	746166hu.doc

