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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0780/2011, którą złożył Igor Herzog (Niemcy) w sprawie uznawania w 
Niemczech kwalifikacji dentystów

Petycji 0862/2011, którą złożyła Marta Klein (Niemcy) w sprawie uznawania 
w Niemczech kwalifikacji dentystów

1. Streszczenie petycji 0780/2011

Składający petycję kształcił się na dentystę w Czechach. Przedstawia on dość zagmatwaną 
opowieść o tym, jak jego kwalifikacje nie zostały uznane przez organ nadzorujący 
wykonywanie przedmiotowego zawodu w Badenii-Wirtembergii. Składający petycję twierdzi, 
że ma to związek z tym, iż jest on emigrantem (z pochodzenia Serbem, który jeszcze jako 
osoba nieletnia otrzymał obywatelstwo niemieckie). Utrzymuje on też, że w wyniku jego 
problemów cała rodzina popadła w nędzę i została eksmitowana z domu.

Streszczenie petycji 0862/2011

Składająca petycję popiera petycję 0780/2011, ponieważ sama znajduje się w podobnej 
sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja 0780/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 16 listopada 2011 r., petycja 
0862/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Petycje 0780/2011 i 0862/2011
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Kwestia uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE jest 
uregulowana na mocy przepisów dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów w innym państwie członkowskim 
UE jest uregulowane w art. 34–37 przedmiotowej dyrektywy; dokumenty wnioskodawcy 
powinny potwierdzać spełnianie minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych 
w części V.3 załącznika do przedmiotowej dyrektywy. Ponadto w art. 37 zawarto szczególny 
tryb w zakresie uznawania kwalifikacji lekarzy dentystów, którzy nabyli uprawnienia w byłej 
Czechosłowacji. Właściwe organy w Niemczech są najbardziej kompetentne, aby dokonać 
oceny sprawy dotyczącej wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca nie spełnia minimalnych 
wymogów kształcenia określonych w przedmiotowej dyrektywie, prawdopodobnie będzie 
musiał zastosować środki wyrównawcze.

Na podstawie informacji zawartych w złożonej petycji Komisja nie jest w stanie 
przeprowadzić dalszej oceny przedmiotowej sprawy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych w 
państwach członkowskich UE, składający petycję może skorzystać z przewodnika 
użytkownika, który znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_pl.pdf.


