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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0931/2011, внесена от O.K., с полско гражданство, относно 

непризнаване от страна на полските органи на обучение за стоматолог в 
Русия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията и нейният съпруг са се преместили в Полша през 2010 г. 
съгласно Закона за репатриране на полски граждани. Съпругът на вносителката е 
завършил обучение за стоматолог в Санкт Петербург през 1992 г. и впоследствие е 
практикувал професията си в Русия до преместването на семейството във Финландия 
през 2007 г. Във Финландия съпругът на вносителката на петицията е получил 
разрешение за работа като помощник-стоматолог, с възможност за откриване на 
самостоятелна практика, при условие че издържи успешно изпит по езика и интервю за 
признаване на квалификацията в Университета на Хелзинки. Полските органи в 
сферата на образованието обаче не желаят да признаят руската диплома, което 
вносителката на петицията оспорва, тъй като удостоверенията на полските 
стоматолози, следвали в Русия преди промяната на системата, се признават 
автоматично. Поради това вносителката на петицията моли Европейския парламент да 
се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Признаването на квалификацията на лекар по дентална медицина в Полша е подчинено 
на правилата, установени в Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации. Тези правила са транспонирани в полското 
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законодателство след приемането на Полша в ЕС. 

Квалификацията на лекаря по дентална медицина следва да удостоверява, че същият е 
преминал обучение, което отговаря на минималните квалификационни изисквания, 
посочени в приложение V, точка 5.3.1 от Директива 2005/36/ЕО. За дипломите, 
получени в трети държави (член 2, параграф 2 от директивата), са в сила специални 
правила. Разглеждането на конкретния случай на вносителката и вземането на решение 
относно приложимата процедура зависи от компетентните полски органи.

Заключения 

Следователно на този етап Комисията не е компетентна да окаже по-нататъшно 
съдействие по случая. За повече информация относно признаването на 
професионалните квалификации в държавите – членки на ЕС вносителката на 
петицията би могла да бъде приканена да направи справка в Ръководството за 
потребителя на интернет адрес:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_en.pdf


