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Utskottet för framställningar

26.09.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 0007/2008, ingiven av Celegrat Christopher (polsk medborgare), 
om diskriminering i Storbritannien av tandläkare från andra EU-medlemsstater 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att tandläkare från EU-medlemsstater diskrimineras och att deras 
tillstånd tar lång tid att få, många veckor längre än det tar för tandläkare från Storbritannien. 
Tandläkare som har studerat utanför Storbritannien bedöms av lokala myndigheter (local 
deaneries) som fastställer om deras kvalifikationer motsvarar de krav som ställs i 
Storbritannien. Trots att de redan har fått tillstånd av General Dental Council och visat att 
deras kvalifikationer motsvarar minimikraven enligt artikel 1 i det andra direktivet om 
tandläkare (78/687/EEG), gör hälsoministeriet ytterligare en granskning av deras 
yrkeskvalifikationer som tandläkare för att fastställa om de motsvarar direktivets minimikrav. 
Detta innebär att de diskrimineras.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

I. Framställningen

Framställaren klagar över att tandläkare som kommer från andra medlemsstater utsätts för 
diskriminerande åtgärder i Storbritannien. De registreras närmare bestämt flera veckor senare 
än de som är medborgare i Storbritannien. Lokala myndigheter undersöker dessutom om deras 
kvalifikationer uppfyller de nationella kraven. Hälsoministeriet gör en ytterligare granskning 
av de kvalifikationer som en yrkesutövare från en annan medlemsstat har, trots att denne 
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redan är registrerad hos General Dental Council och redan har visat att kvalifikationerna 
uppfyller de utbildningskrav som gemenskapsrätten fastställt.

II. Kommissionens iakttagelser avseende framställningen

I direktiv 2005/36/EG1 om erkännande av yrkeskvalifikationer, som har upphävt och ersatt 
direktiven 78/686/EEG om ömsesidigt erkännande av examensbevis för tandläkare2 och 
78/687/EEG om samordning av utbildningen för detta yrke3, fastställs det automatiska
erkännandet av medlemsstaternas examensbevis för tandläkare, vilka är angivna i direktivet, 
och av tandläkare som uppfyller minimikraven för utbildningen (se artikel 21.1 och artikel 34 
i direktiv 2005/36/EG). När det gäller examensbevis för utbildning som inte uppfyller 
minimikraven på grund av att utbildningen har fullföljts eller påbörjats före den berörda 
statens referensdatum (se bilaga V, punkt 5.3.2), kan automatiskt erkännande ges enligt 
allmänna bestämmelser om förvärvade rättigheter (artikel 23.1) eller om särskilda förvärvade 
rättigheter (artikel 37).

Det automatiska erkännandet innebär att den mottagande medlemsstaten inte i något fall får 
granska innehållet i migrantens utbildning. Dessutom innebär erkännandet att migranten har 
rätt att tillträda en tjänst i den mottagande medlemsstaten och att utöva sitt yrke under samma 
villkor som dess medborgare.

När det gäller tidsfristen för att behandla en ansökan om erkännande och om tillstånd att utöva 
sitt yrke, föreskrivs i direktiv 2005/36/EG att den mottagande medlemsstaten under alla 
omständigheter ska fatta ett vederbörligen motiverat beslut inom tre månader från och med 
det datum man tar emot den fullständiga ansökan (artikel 51). Denna tidsfrist är den tid som är 
tillämplig på det automatiska erkännandet av tandläkares examensbevis.

Eftersom framställningen endast innehåller framställarens påståenden (utan någon hänvisning 
till bestämmelser eller någon brevväxling som styrker påståendena), har kommissionen vänt 
sig till framställaren per e-post den 16 juli 2008 och begärt kompletterande upplysningar och 
kopior av lagtext, bestämmelser, dokument eller brev, som styrker de problem han faktiskt 
haft och hans påstående om diskriminering.

Framställaren har per e-post den 16 juli 2008 svarat kommissionen att han ska lämna 
erforderliga upplysningar inom de närmaste dagarna. Dessa har fortfarande inte kommit in.

Eftersom det dessutom inte har inkommit något annat klagomål om diskriminering av 
tandläkare från andra medlemsstater, inväntar kommissionen de kompletterande upplysningar 
som framställaren har meddelat att han ska skicka.

III. Slutsats

Kommissionen kan följaktligen inte uttala sig förrän den har fått framställarens 
kompletterande upplysningar och granskat dem.

                                               
1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22–142.
2 EGT L 233, 24.8.1978, s. 1.
3 EGT L 233, 24.8.1978, s. 10.
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