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Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0624/2012, внесена от Кумар Срирам, с индийско гражданство, 
относно признаването на квалификация на лекар по дентална медицина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е получил квалификация като зъболекар и ортодонт в 
Румъния. Кандидатствал е за признаване на квалификацията и получаване на право да 
практикува в Обединеното кралство. Докато квалификацията му е била призната, 
компетентните органи в Обединеното кралство не му разрешават да практикува на 
основание, че е практикувал с прекъсване. Той се е обърнал към SOLVIT, откъдето са 
потвърдили, че квалификацията му отговаря на изискванията, макар че изглежда не са 
могли да решат проблема. Вносителят моли Парламента да разследва случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Признаването на професионалните квалификации в държавите — членки на ЕС, е 
уредено с Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните 
квалификации1.
Признаването на квалификациите за лекар по дентална медицина попада в обхвата на 
членове 34 – 37 от директивата и следва да удостоверява преминаването на обучение, 
което отговаря на минималните квалификационни изисквания, посочени в приложение 

                                               
1 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22
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V.3 от директивата. Ако квалификациите за лекар по дентална медицина са в 
съответствие с тези изисквания, държавата членка трябва автоматично да признае 
професионалните квалификации на кандидата. За дипломите, които не са издадени в 
държава – членка на ЕС, се прилага член 2, параграф 2 от директивата. Съгласно член 
3, параграф 3 признаването на квалификации в друга държава – членка на ЕС, при 
условия като тези, посочени в член 2, параграф 2 изисква три години професионален 
опит по конкретната професията на територията на държавата членка, която първа е 
признала дипломата, в настоящия случай – Румъния.
От предоставените документи Комисията разбира, че индийската диплома на вносителя 
на петицията, която е била призната от румънските органи през май 2012 г., е 
университетска диплома в областта на здравеопазването. Вносителят на петицията 
също така е придобил тригодишен опит (2008–2011 г.) като специалист по „ortodontie si 
ortopedie dento-faciala“ (ортодонтия и дентална ортопедия), който е бил удостоверен с 
документ, издаден от румънското министерство на здравеопазването през декември 
2011 г. Никоя от тези дипломи/специализации не представлява доказателство за 
професионални квалификации, посочени от румънските органи в приложение V.3 от 
директивата. Следователно, принципът на автоматично признаване не може да бъде 
приложен в този случай, дори ако кандидатът има диплома от ЕС.
Съгласно член 3, параграф 3 от директивата, вносителят на петицията следва да има 3 
години професионален опит по конкретната професия в Румъния преди да 
кандидатства за признаване в Обединеното кралство. Тогава компетентните органи в 
Обединеното кралство са тези, които трябва да проучат квалификациите на вносителя 
на петицията и евентуално да наложат компенсационни мерки (период за 
приспособяване или изпити за правоспособност) за признаване на квалификациите на 
вносителя на петицията в Обединеното кралство. Въпреки това, компетентните органи 
на държавата членка не са задължени да предоставят на кандидатите период за 
приспособяване.

Заключение

Въз основа на това според Комисията няма никакво нарушение на правилата на 
директивата от органите на Обединеното кралство.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 октомври 2013 г.

Вносителят на петицията е индийски зъболекар, който оспорва решението на органите 
на Обединеното кралство по отношение на неговото заявление за признаване като 
лекар по дентална медицина (практикуващ стоматолог) в Обединеното кралство. Той 
вече е подал няколко жалби по същата тема, на които Комисията е отговорила.

Сега вносителят е изпратил допълнителен въпрос. В своя отговор Комисията би желала 
да припомни причините, поради които е счела петицията за неоснователна и 
продължава да я счита за такава, дори и след като е взела новите елементи под 
внимание.

Директивата на ЕС, приложима по отношение на случая, е Директива 2005/36/ЕО 
(„директивата“), относно признаването на професионалните квалификации, с която се 
урежда признаването на квалификацията за граждани на ЕС (член 2, параграф 1) и в 
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ограничен брой случаи за граждани на трети държави, които могат да се ползват от 
същите права като гражданите на ЕС по силата на специални директиви на ЕС, като 
например тези, които уреждат дългосрочното пребиваване в ЕС1, или по силата на това, 
че са членове на семейството на гражданин на ЕС.

Ако вносителят не отговаря на изискванията, за да се ползва от разпоредбите на 
горепосочените директиви, съгласно които чуждите граждани се приравняват на 
граждани на ЕС, разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО не се прилагат за него. 
Органите на Обединеното кралство ще трябва следователно да прилагат свои собствени 
правила в оценката на неговата квалификация.2

Ако, от друга страна, вносителят на петиция отговаря на условията, които му дават 
право да се ползва от Директива 2005/36/ЕО, обработката на неговото заявление от 
страна на властите на Обединеното кралство ще зависи от това дали е получил 
признаване на професионалната си квалификация като зъболекар в Румъния, което би 
му позволило да работи като зъболекар в тази страна, или е получил само академично 
признаване с цел да учи ортодонтия в Румъния.

Освен това, ако вносителят не е получил признаване на професионалната си 
квалификация като зъболекар в Румъния и не е практикувал тази професия там, 
заявлението му пред органите на Обединеното кралство би било счетено за негово 
първо заявление за признаване на квалификации от трети държави в ЕС. В този случай 
признаването би било обработено съгласно член 2, параграф 2 от директивата.3 Тогава 
органите на Обединеното кралство биха приложили свои собствени национални 
правила, като все пак се уверят, че са спазени минималните квалификационни 
изисквания, наложени от директивата за лекари по дентална медицина (регламентирани 
в дял III, глава III от директивата). Член 3, параграф 3 от директивата4 не се прилага в 
този случай, тъй като не обхваща първоначалното заявление за признаване в ЕС, а само 
последващите такива.

Ако вносителят е получил признаване на професионалната си квалификация като 

                                               
1 Напр. Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите членки; Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 
2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни.

2 Вж. съображение 10 от Директивата, съгласно което „Настоящата директива не е пречка държавите 
членки да признават в съответствие със своята нормативна уредба, професионални квалификации, 
придобити извън територията на Европейския съюз от граждани на трети страни. […]“

3 В член 2, параграф 2 се предвижда, че „всяка държава членка може да допусне граждани на държава 
членка, притежаващи удостоверения за професионални квалификации, които не са придобити в 
държава членка, да упражняват регламентирана професия по смисъла на член 3, параграф 1, буква a), 
на своята територия в съответствие със собствената ѝ нормативна уредба. Що се отнася до 
професиите по дял III, глава III, това първоначално признаване трябва да е съобразено с 
минималните квалификационни изисквания, предвидени в тази глава.“ (добавено е подчертаването).

4 В член 3, параграф 3 се предвижда, че „удостоверения за професионални квалификации, издадени от 
трета държава, се считат за удостоверения за професионални квалификации, ако титулярят им има 
тригодишен професионален стаж по съответната професия на територията на държавата членка, 
която е признала удостоверението за професионална квалификация по реда на член 2, параграф 2, 
удостоверен от тази държава“.
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зъболекар в Румъния и е практикувал в тази страна в продължение на най-малко три 
години, неговото заявление до компетентните органи на Обединеното кралство би 
представлявало последващо искане за признаване в ЕС. Обаче дори той да отговаря на 
минималните изисквания за обучение, посочени в дял III, глава III, той не би могъл да 
се ползва от системата за автоматично признаване, тъй като член 10, буква ж) от 
директивата предвижда, че мигранти, които отговарят на изискванията, посочени в 
член 3, параграф 3, ще трябва да преминават през процес на признаване по общата 
система на директивата. Общата система предвижда, че националните органи трябва да 
разглеждат квалификациите (дипломи и професионален опит) на заявителя и ако са 
налице съществени различия между тези квалификации и квалификационните 
изисквания на приемащата държава членка, органите могат да налагат компенсационни 
мерки (член 14 от директивата). В този контекст оценката на органите на Обединеното 
кралство, че практическият опит на вносителя като зъболекар не е достатъчен и че 
следователно той трябва да премине период на адаптация, не изглежда да представлява 
проблем във връзка с правото на ЕС.

На последно място, фактът, че дипломата по ортодонтия на вносителя е в списъка в 
приложение V, точка 5.3.3 от директивата, не е от значение в настоящия случай, тъй 
като вносителят е подал заявление за регистрация като лекар по дентална медицина 
(практикуващ стоматолог), а не като стоматолог-специалист по ортодонтия. 

Заключение

С оглед на гореизложеното Комисията не счита, че органите на Обединеното кралство 
са сгрешили в оценката на заявлението на вносителя на петицията.


