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Dotyczy: Petycji 0007/2008, którą złożył Krzysztof Celegrat (Polska), w sprawie 
dyskryminacji w Wielkiej Brytanii dentystów z innych państw członkowskich 
UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z dyskryminacją w Wielkiej Brytanii 
dentystów z innych państw członkowskich UE, twierdząc, że w wyniku opóźnień są oni 
rejestrowani wiele tygodni później niż dentyści brytyjscy. Kwalifikacje dentystów, którzy 
studiowali poza Wielką Brytanią, są oceniane przez miejscowe dziekanaty (local deaneries) 
w celu ustalenia, czy spełniają one specyfikacje brytyjskie. Mimo że lekarze są już 
zarejestrowani w Ogólnej Radzie Lekarzy Stomatologów i udowodnili, że ich kwalifikacje 
spełniają minimalne specyfikacje zgodnie z art. 1 drugiej dyrektywy dotyczącej działalności 
lekarza dentysty (78/687/EWG), Departament Zdrowia wymaga dodatkowej analizy ich 
kwalifikacji jako lekarzy dentystów w celu ustalenia, czy spełniają one minimalne 
specyfikacje zawarte w przedmiotowej dyrektywie, co w praktyce prowadzi do ich 
dyskryminacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 26 września 2008 r.

I. Petycja
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Składający petycję skarży się, że dentyści pochodzący z innych państw członkowskich są 
dyskryminowani w Wielkiej Brytanii. Chodzi w szczególności o fakt, że są oni rejestrowani 
kilka tygodni później niż obywatele brytyjscy. Ponadto kwalifikacje tych osób są oceniane 
przez władze lokalne w celu sprawdzenia zgodności z wymogami krajowymi. Departament 
Zdrowia (Department of Health) przeprowadza dodatkową analizę kwalifikacji posiadanych 
przez osoby pochodzące z innych państw członkowskich, chociaż zostały one już 
zarejestrowane w Ogólnej Radzie Lekarzy Stomatologów (General Dental Council) 
i dowiodły, że posiadają kwalifikacje zgodne z minimalnymi wymogami w zakresie 
kształcenia określonymi w prawie wspólnotowym.

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywa 2005/36/WE1 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która uchyliła 
i zastąpiła, między innymi, dyrektywy 78/686/EWG i 78/687/EWG dotyczące wzajemnego 
uznawania dyplomów lekarzy dentystów2 i koordynacji wymagań dotyczących kształcenia 
wykonawców tego zawodu3, przewiduje automatyczne uznawanie dyplomów lekarzy 
dentystów, wydanych w państwach członkowskich, które są w niej wymienione i spełniają 
minimalne wymogi wykształcenia w tej dziedzinie (zob. art. 21 ust. 1 i art. 34 dyrektywy 
2005/36/WE). Dyplomy potwierdzające kwalifikacje niezgodne z minimalnymi wymogami ze 
względu na fakt, że kształcenie zostało zakończone lub rozpoczęte przed datą odniesienia 
określoną dla danego państwa członkowskiego (zob. załącznik V pkt 5.3.2), mogą zostać 
objęte automatycznym uznawaniem na postawie przepisów dotyczących ogólnych praw 
nabytych (art. 23 ust. 1) lub szczególnych praw nabytych (art. 37).

Automatyczne uznawanie dyplomów oznacza, że przyjmujące państwo członkowskie 
w żadnym przypadku nie może kontrolować zakresu kształcenia migranta. Ponadto w ramach 
uznania dyplomu migrant może wykonywać zawód w przyjmującym państwie członkowskim 
na tych samych warunkach co obywatele tego państwa.

Jeżeli chodzi o termin rozpatrywania wniosku o uznanie dyplomu, a tym samym o wydanie 
zezwolenia na wykonywanie zawodu, dyrektywa 2005/36/WE przewiduje, że przyjmujące 
państwo członkowskie musi podjąć należycie uzasadnioną decyzję nie później niż w ciągu 
trzech miesięcy od złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (art. 51). Ten termin 
jest również stosowany w przypadku automatycznego uznawania dyplomów lekarzy 
dentystów.

Ponieważ petycja opiera się jedynie na stwierdzeniach składającego petycję (nie zawiera 
żadnych odniesień do przepisów administracyjnych ani wymiany korespondencji 
potwierdzającej te stwierdzenia), służby Komisji skierowały do niego drogą elektroniczną 
w dniu 16 lipca 2008 r. prośbę o dostarczenie dodatkowych informacji w tej sprawie, a także 
kopii przepisów ustawowych i wykonawczych, dokumentów lub pism, które potwierdzałyby 
rzeczywiście napotkany problem i stwierdzoną dyskryminację.

                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22-142.

2 Dz.U. L 233 z 24.8.1978, str. 1.

3 Dz.U. L 233 z 24.8.1978, str. 10.
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W wiadomości z dnia 16 lipca 2008 r. składający petycję poinformował służby Komisji, że 
w najbliższym czasie dostarczy wymagane informacje dodatkowe. Służby Komisji jeszcze ich 
nie otrzymały.

Ponieważ służby Komisji nie otrzymały żadnej innej skargi dotyczącej dyskryminacji wobec 
dentystów pochodzących z innych państw członkowskich, czekają na dodatkowe informacje, 
o których pisał składający petycję.

III. Wnioski

Podsumowując, Komisja będzie mogła wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie dopiero 
po otrzymaniu i przeanalizowaniu dodatkowych informacji, o których pisał składający 
petycję.
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