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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0624/2012, ktorú predkladá Kumar Sreeram (India) o uznaní 
kvalifikácií zubného lekára.

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je kvalifikovaný ako zubný lekár a ortodontista v Rumunsku. V 
Spojenom kráľovstve požiadal o uznanie jeho kvalifikácií a o povolenie na ich vykonávanie. 
Hoci mu orgány Spojeného kráľovstva kvalifikácie uznali, povolenie na ich vykonávanie mu 
neudelili z dôvodu, že nemá kontinuálnu prax. Obrátil sa na sieť SOLVIT, kde platnosť jeho 
kvalifikácie potvrdili, tento problém však nedokázali vyriešiť. Predkladateľ petície žiada 
Parlament, aby tento prípad vyšetril.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 19. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 30. januára 2013)

Uznanie profesionálnych kvalifikácií v členských štátoch EÚ sa riadi smernicou 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií.1

Uznanie kvalifikácií zubného lekára je zakotvené v článkoch 34 – 37 smernice a malo by 
potvrdiť odbornú prípravu, ktorá spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené 
v prílohe V.3 smernice. Ak sú odborné kvalifikácie žiadateľa – zubného lekára v súlade 
s týmito požiadavkami, členské štáty ich musia automaticky uznať. Na diplomy vydané mimo 
členských štátov EÚ sa vzťahuje článok 2 ods. 2 smernice. Podľa článku 3 ods. 3 uznanie 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
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kvalifikácií v inom členskom štáte za podmienok uvedených v článku 2 ods. 2 by si 
vyžadovalo tri roky odbornej praxe v príslušnej oblasti na území členského štátu, ktorý uznal 
tento diplom ako prvý, v tomto prípade v Rumunsku.
Z predložených dokumentov Komisia rozumie, že indický diplom predkladateľa, ktorý bol 
rumunskými orgánmi uznaný v máji 2012, je univerzitným diplomom v oblasti zdravia.
V rokoch 2008 – 2011 predkladateľ pôsobil tiež ako špecialista v „ortodontie si ortopedie 
dento-faciala“ (ortodoncia a čeľustná ortopédia), čo potvrdzuje certifikát vydaný rumunským 
ministerstvom zdravotníctva v decembri 2011. Žiadny z týchto diplomov/špecializácií 
nezodpovedá dokladu o odbornej kvalifikácii oznámenom rumunskými orgánmi v prílohe V.3 
smernice. A preto zásadu automatického uznania kvalifikácií v tomto prípade nemožno 
použiť, hoci má žiadateľ diplom EÚ. 
Podľa článku 3 ods. 3 smernice by mal mať predkladateľ 3 roky odbornej praxe v príslušnej 
oblasti na území Rumunska predtým, než požiada o uznanie v Spojenom kráľovstve. Potom 
by príslušné orgány Spojeného kráľovstva preskúmali kvalifikácie predkladateľa a prípadne 
prijali kompenzačné opatrenia (adaptačné obdobie alebo skúšky spôsobilosti), čo by umožnilo 
uznanie predkladateľových kvalifikácií v Spojenom kráľovstve. Avšak nie je povinnosťou 
príslušných orgánov členských štátov adaptačné obdobie žiadateľom organizovať.  

Záver

Na základe uvedeného Komisia nenachádza žiadne porušenie predpisov smernice orgánmi 
Spojeného kráľovstva. 

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Predkladateľ je indický zubný lekár, ktorý sa odvoláva proti rozhodnutiu orgánov Spojeného 
kráľovstva týkajúceho sa žiadosti o jeho uznanie ako zubného lekára v Spojenom kráľovstve.
V súvislosti s touto záležitosťou už podal niekoľko sťažností, na ktoré Komisia odpovedala. 
Predkladateľ teraz predložil doplňujúcu otázku. Komisia by v reakcii chcela opätovne 
zdôrazniť dôvody, pre ktoré považuje petíciu za nepodloženú a za takú ju považuje aj po tom, 
čo vzala do úvahy aj ďalšie skutočnosti.  

Smernicou Európskej únie vzťahujúcou sa na tento prípad je smernica 2005/36/ES 
(„smernica“) o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorými sa riadi uznávanie kvalifikácií 
občanov EÚ (článok 2 ods. 1) a – v obmedzenom počte prípadov – štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí majú rovnaké práva ako občania EÚ na základe špecifických smerníc EÚ, 
ako sú tie, ktoré umožňujú dlhodobý pobyt v EÚ, alebo na základe toho, že sú rodinnými 
príslušníkmi občana EÚ1. 

Ak predkladateľ nespĺňa podmienky z ustanovení vyššie uvedených smerníc o začlenení 
cudzincov, nevzťahujú sa na neho ani ustanovenia smernice 2005/36/ES. Na posúdenie 
kvalifikácií predkladateľa budú preto orgány Spojeného kráľovstva uplatňovať vlastné 

                                               
1 Napríklad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich 

rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov, Smernica Rady 
2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú 
osobami s dlhodobým pobytom.
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pravidlá.1

Na druhej strane, ak predkladateľ podmienky zo smernice 2005/36/ES spĺňa, posúdenie 
žiadosti orgánmi Spojeného kráľovstva bude závisieť od toho, či uznanie odborných 
kvalifikácií získal ako zubný lekár v Rumunsku, čo by mu umožnilo pracovať v tej krajine
ako zubný lekár, alebo či tam len získal akademické vzdelanie potrebné na ďalšie štúdium 
ortodoncie v Rumunsku.  

Okrem toho, ak predkladateľ nezískal uznanie odborných kvalifikácií v Rumunsku ako zubný 
lekár a nevykonáva tam zubársku prax, jeho žiadosť orgánom Spojeného kráľovstva bude 
posudzovaná ako jeho prvá žiadosť o uznanie jeho kvalifikácií z tretích krajín v EÚ. V takom 
prípade bude uznanie spracované podľa článku 2 ods. 2 smernice.2 Orgány Spojeného 
kráľovstva uplatnia svoje vnútroštátne pravidlá, ktoré zabezpečujú, že sú splnené požiadavky 
na minimálnu odbornú prípravu stanovené v smernici o zubných lekároch (regulované v hlave 
III kapitole III smernice). Na tento prípad sa nevzťahuje článok 3 ods. 3 smernice3, nakoľko 
nezahŕňa pôvodnú žiadosť o uznanie v EÚ, ale len tie ďalšie. 

Ak predkladateľ získal uznanie jeho odborných kvalifikácií ako zubný lekár v Rumunsku 
a vykonával tam zubársku prax aspoň tri roky, jeho žiadosť orgánom Spojeného kráľovstva 
bude následne žiadosťou o uznanie v EÚ. Avšak aj keby splnil minimálne požiadavky na 
odbornú prípravu stanovené v hlave III kapitole III, nebude môcť využiť automatické uznanie, 
keďže v článku 10 písm. g) smernice sa uvádza, že migranti, ktorí spĺňajú požiadavky 
uvedené v článku 3 ods. 3 budú musieť prejsť procesom uznávania všeobecného systému 
smernice. Všeobecný systém stanovuje, že vnútroštátne orgány musia preskúmať kvalifikácie
(diplomy a prax) žiadateľa, a ak existujú podstatné rozdiely medzi týmito kvalifikáciami a
kvalifikačnými požiadavkami hostiteľského členského štátu, príslušné orgány môžu prijať
kompenzačné opatrenia (článok 14 smernice). V tomto kontexte posúdenie orgánov 
Spojeného kráľovstva, že praktické skúsenosti predkladateľa nie sú dostatočné, a že preto 
musí ukončiť adaptačné obdobie, zjavne nevyvoláva obavy, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ.  

A napokon, skutočnosť, že predkladateľov diplom z ortodoncie je uvedený v prílohe V bode
5.3.3 tejto smernice, nie je v tomto prípade relevantná, keďže predkladateľ požiadal o 
registráciu ako zubný lekár (a nie ako špecializovaný zubár v ortodoncii).

Záver

                                               
1 Pozri odôvodnenie 10 smernice, na základe ktorého „Táto smernica nebráni členským štátom uznávať podľa 

svojich vlastných predpisov odborné kvalifikácie, ktoré získali mimo územia Európskej únie štátni
príslušníci tretích krajín. […]“

2 V článku 2 ods. 2 sa stanovuje, že: „Každý členský štát môže povoliť štátnym príslušníkom členského štátu, 
ktorí majú doklad o odbornej kvalifikácii, ktorý nezískali v tomto členskom štáte, vykonávať regulované 
povolanie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) na území tohto štátu v súlade s jeho právnymi predpismi. V 
prípade povolaní, na ktoré sa vzt'ahuje hlava III kapitola III, sa pri tomto pôvodnom uznaní rešpektujú 
minimálne požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v tejto kapitole.

3 V článku 3 ods. 3 sa stanovuje, že: „Doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydala nečlenská krajina, sa 
považuje za doklad o formálnej kvalifikácii, ak má jeho držitel' tri roky odbornej praxe v príslušnej oblasti 
na území členského štátu, ktorý uznal tento doklad o formálnej kvalifikácii podl'a článku 2 ods. 2, 
osvedčený tým členským štátom.“
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia nedomnieva, že by orgány Spojeného 
kráľovstva žiadosť predkladateľa posúdili nesprávne. 


