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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0624/2012, którą złożył Kumar Sreeram (Indie) w sprawie 
uznania kwalifikacji lekarza dentysty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zdobył w Rumunii uprawnienia do wykonywania zawodu dentysty 
i ortodonty. W Zjednoczonym Królestwie złożył wniosek o uznanie kwalifikacji i prawo do 
wykonywania zawodu. Chociaż jego kwalifikacje zostały uznane za zgodne z przepisami, 
władze brytyjskie nie udzieliły zezwolenia ze względu na brak ciągłości w wykonywaniu 
zawodu. Składający petycję skontaktował się z centrum SOLVIT, które potwierdziło 
zgodność jego kwalifikacji, lecz nie wydaje się, aby było ono w stanie znaleźć rozwiązanie tej 
zawiłej kwestii. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie jego 
sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Kwestia uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE jest 
uregulowana na mocy przepisów dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych1.
Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów są uregulowane w art. 34–37 
przedmiotowej dyrektywy; dokumenty wnioskodawcy powinny potwierdzać spełnianie 

                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
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minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia określonych w części V.3 załącznika V do 
tej dyrektywy. Jeśli kwalifikacje zawodowe lekarzy dentystów spełniają powyższe 
wymagania, państwa członkowskie zobowiązane są automatycznie uznać kwalifikacje 
zawodowe wnioskodawców. Do dyplomów, które nie zostały wydane w jednym z państw 
członkowskich UE, zastosowanie ma art. 2 ust. 2 dyrektywy. Na mocy art. 3 ust. 3, aby uznać 
kwalifikacje zawodowe w innym państwie członkowskim UE zgodnie z przepisami art. 2 ust. 
2, zainteresowany musi posiadać trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym zawodzie na 
terytorium państwa członkowskiego, które jako pierwsze uznało jego dyplom; w przypadku 
składającego petycję jest to Rumunia.
Komisja na podstawie dostarczonej dokumentacji wnioskuje, że dyplom składającego petycję 
uzyskany w Indiach, który w maju 2012 r. uznany został przez władze rumuńskie, jest 
dyplomem ukończenia studiów w dziedzinie zdrowia. Składający petycję pracował również 
przez okres trzech lat (2008–2011) jako lekarz-stażysta specjalizujący się w „ortodontie si 
ortopedie dento-faciala” (ortodoncja i ortopedia szczękowa), co w grudniu 2011 r. 
potwierdzone zostało dokumentem wydanym przez rumuńskie Ministerstwo Zdrowia. Żaden 
z tych dyplomów ani żadna z tych specjalizacji nie jest dokumentem potwierdzającym 
posiadanie kwalifikacji zawodowych zgłoszonym przez władze rumuńskie w części V.3 
załącznika V do przedmiotowej dyrektywy. Zatem w tym przypadku zasada automatycznego 
uznania kwalifikacji zawodowych nie mogłaby zostać zastosowana nawet, gdyby 
wnioskodawca posiadał dyplom wydany w państwie członkowskim.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy składający petycję przed złożeniem wniosku 
o uznanie kwalifikacji zawodowych w Zjednoczonym Królestwie powinien wykazać 
trzyletnie doświadczenie zawodowe w Rumunii w zawodzie dentysty i ortodonty. Wtedy to 
właściwe władze brytyjskie zapoznałyby się z kwalifikacjami składającego petycję 
i w ostateczności zastosowałyby wobec niego środki wyrównawcze (staż adaptacyjny lub 
testy umiejętności) w celu umożliwienia uznania jego kwalifikacji zawodowych 
w Zjednoczonym Królestwie. Właściwe władze państw członkowskich nie są jednak 
zobowiązane do organizowania stażu adaptacyjnego dla wnioskodawców.

Podsumowanie

W oparciu o powyższe Komisja nie dopatrzyła się żadnego naruszenia przepisów 
wspomnianej dyrektywy przez władze brytyjskie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Składający petycję, pochodzący z Indii lekarz dentysta, kwestionuje decyzję władz 
brytyjskich w sprawie wniosku o uznanie w Zjednoczonym Królestwie jego kwalifikacji jako 
lekarza dentysty. Składający petycję złożył już kilka skarg w tej sprawie, na które Komisja 
udzieliła odpowiedzi.
Składający petycję przedłożył obecnie dodatkowe pytanie. W odpowiedzi Komisja chciałaby 
ponownie przedstawić powody, dla których uznała i nadal uznaje tę petycję za bezpodstawną, 
nawet po uwzględnieniu nowych aspektów.

W rozpatrywanej sprawie zastosowanie ma unijna dyrektywa 2005/36/WE („dyrektywa”) 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która reguluje kwestię uznawania 
kwalifikacji obywateli UE (art. 2 ust. 1) oraz – w ograniczonym zakresie – obywateli państw 
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trzecich, którzy mogą korzystać z tych samych praw co obywatele UE z uwagi na określone 
dyrektywy UE, takie jak te dotyczące długoterminowego pobytu w UE1, lub ze względu na 
status członka rodziny obywatela UE.

Jeśli składający petycję nie podlega przepisom wyżej wspomnianych dyrektyw dotyczących 
asymilacji obywateli państw trzecich, również przepisy dyrektywy 2005/36/WE nie mają do 
niego zastosowania. Podczas oceny jego kwalifikacji władze brytyjskie będą zatem 
zobowiązane zastosować krajowe przepisy2.

Z drugiej strony, jeśli składający petycję podlega przepisom dyrektywy 2005/36/WE, sposób 
rozpatrzenia jego wniosku przez władze brytyjskie będzie zależał od tego, czy w Rumunii 
uznano jego kwalifikacje zawodowe lekarza dentysty, co pozwoliłoby mu na wykonywanie 
zawodu dentysty w tym kraju, czy też jego dyplom podlegał wyłącznie akademickiemu 
uznaniu, co dało mu możliwość odbycia w Rumunii studiów w dziedzinie ortodoncji.

Ponadto jeśli w Rumunii nie uznano posiadanych przez składającego petycję kwalifikacji 
zawodowych lekarza dentysty i nie wykonywał on w tym kraju tego zawodu, wniosek 
przedłożony władzom brytyjskim zostałby uznany za jego pierwszy wniosek o uznanie w UE 
jego kwalifikacji uzyskanych w państwie trzecim. W takim przypadku uznanie kwalifikacji 
przebiegałoby zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy3. Władze brytyjskie zastosowałyby zatem 
własne krajowe przepisy, zapewniając jednak zgodność z minimalnymi wymogami 
w zakresie wykształcenia, które na mocy dyrektywy nakłada się na lekarzy dentystów (i które 
są regulowane przepisami tytułu III rozdział III dyrektywy). Art. 3 ust. 3 dyrektywy4 nie 
miałby w tym przypadku zastosowania, ponieważ jego zakres nie obejmuje wniosku 
o wstępne uznanie kwalifikacji w UE, lecz wyłącznie kolejne wnioski.

Natomiast jeśli w Rumunii uznano posiadane przez składającego petycję kwalifikacje 
zawodowe lekarza dentysty i wykonywał on w tym kraju swój zawód przez co najmniej trzy 
lata, jego wniosek przedłożony władzom brytyjskim byłby kolejnym wnioskiem o uznanie 
kwalifikacji w UE. Niemniej nawet jeżeli składający petycję spełniałby minimalne wymogi 
w zakresie wykształcenia, o których mowa w tytule III rozdział III, nie mógłby on skorzystać 

                                               
1 Przykładowo dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich; dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca 
statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi.

2 Zob. motyw 10 dyrektywy, który stanowi, że: „Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla uznawania 
przez państwa członkowskie, zgodnie z własnymi przepisami, kwalifikacji zawodowych zdobytych poza 
terytorium Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich […]”.

3 Art. 2 ust. 2 stanowi, że: „Każde państwo członkowskie może zezwolić obywatelom państwa 
członkowskiego posiadającym dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, który nie został uzyskany 
w jednym z państw członkowskich, na wykonywanie na swoim terytorium zawodu regulowanego 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie. W przypadku 
zawodów określonych w przepisach tytułu III, rozdział III, wstępne uznanie jest uzależnione od spełnienia 
minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia ustanowionych w tym rozdziale” (podkreślenie dodane).

4 Art. 3 ust. 3 stanowi, że: „Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wydane przez państwo trzecie uznawane
jest za dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, jeżeli jego posiadacz legitymuje się trzyletnim 
doświadczeniem zawodowym w danym zawodzie, zdobytym na terytorium państwa członkowskiego, które 
uznało to potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami art. 2 ust. 2 oraz państwo to 
potwierdziło uzyskane doświadczenie zawodowe”.
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z zasady automatycznego uznania, ponieważ zgodnie z art. 10 lit. g) dyrektywy migranci 
spełniający wymogi określone w art. 3 ust. 3 muszą podlegać procesowi uznawania 
kwalifikacji w ramach systemu ogólnego przewidzianego w dyrektywie. Zgodnie z systemem 
ogólnym władze krajowe są zobowiązane do oceny kwalifikacji (dyplomów i doświadczenia) 
wnioskodawcy, a w przypadku stwierdzenia zasadniczych różnic między ocenianymi 
kwalifikacjami a wymogami w zakresie kwalifikacji obowiązującymi w przyjmującym 
państwie członkowskim, władze krajowe mogą zastosować środki wyrównawcze (art. 14 
dyrektywy). W tym kontekście nie wydaje się, aby ocena władz brytyjskich, zgodnie z którą 
doświadczenie zawodowe składającego petycję jako dentysty jest niewystarczające 
i w związku z tym musi on odbyć staż adaptacyjny, była powodem do obaw o zgodność 
z prawem UE.

Ponadto uwzględnienie posiadanego przez składającego petycję dyplomu z ortodoncji 
w pkt 5.3.3 załącznika V do dyrektywy nie ma znaczenia w obecnej sprawie, ponieważ 
składający petycję ubiegał się o zarejestrowanie jako lekarz dentysta (nie jako lekarz dentysta 
wyspecjalizowany w ortodoncji).

Podsumowanie

W związku z powyższym Komisja nie uważa, aby władze brytyjskie dokonały błędnej oceny 
wniosku przedłożonego przez składającego petycję.


