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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0931/2011 af O.K., polsk statsborger, om de polske myndigheders 
manglende anerkendelse af en russisk tandlægeuddannelse

1. Sammendrag

Andrageren og hendes ægtefælle flyttede til Polen i 2010 på grundlag af den polske 
repatrieringslov. Andragerens ægtefælle afsluttede sin tandlægeuddannelse i st. Petersborg i 
1992 og udøvede efterfølgende sit erhverv i Rusland, indtil familien flyttede til Finland i 
2007. I Finland fik andragerens ægtefælle tilladelse til at arbejde som assisterende tandlæge 
med mulighed for at åbne selvstændig praksis, hvis han bestod en sprogprøve og en 
kvalifikationssamtale på universitetet i Helsinki. De polske undervisningsmyndigheder vil 
imidlertid ikke anerkende det russiske eksamensbevis, hvilket andrageren sætter 
spørgsmålstegn ved, idet polske tandlæger, der studerede i Rusland inden systemskiftet, 
automatisk fik anerkendt deres eksamensbeviser. Andrageren anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Anerkendelse af kvalifikationer som tandlæge i Polen er undergivet de regler, der er fastsat i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Disse regler er 
blevet gennemført i polsk lovgivning efter Polens tiltrædelse af EU. 

For at opnå kvalifikationer som tandlæge skal man attestere en uddannelse, der opfylder de 
uddannelsesmæssige minimumskrav i bilag V, punkt 5.3.1, i direktiv 2005/36/EF. Der gælder 
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særlige regler for eksamensbeviser, der er erhvervet i tredjelande (direktivets artikel 2, stk. 2). 
Det er op til de polske kompetente myndigheder at undersøge andragerens særlige sag og at
træffe beslutning om, hvilken procedure der skal anvendes.

Konklusioner 

Som følge heraf er Kommissionen ikke kompetent til at yde yderligere bistand i sagen på 
dette niveau. For yderligere oplysninger om anerkendelsen af erhvervsmæssige 
kvalifikationer i EU's medlemsstater opfordres andrageren til at søge råd i brugervejledningen 
på:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_en.pdf."


