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Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0343/2013, внесена от Роза Лаварело, с италианско гражданство, 
относно признаване на професионална квалификация

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията придобива медицинска степен в Перу и е работила 
последователно в Испания и Обединеното кралство. През октомври 2010 г. тя подава 
документи в „Ордем Дос Медикос“ (Ordem Dos Medicos) в Португалия, като до днес 
професионалната организация не е признала квалификацията ѝ, и в резултат на това тя 
не може да практикува там. Това е оказало сериозни последствия върху семейните и 
кариерните ѝ планове. Вносителката се е обръщала към множество институции, но 
нито една не е успяла да реши проблема ѝ. Тя иска помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Вносителката на петицията е италианска гражданка, която се е дипломирала като 
доктор по медицина в Перу. Квалификацията ѝ е призната в Обединеното кралство, 
където понастоящем работи. Въпреки това тя е изправена пред трудности във връзка с 
признаването на своята квалификация в Португалия. 

Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации 
(„Директивата“) съставлява европейската правна рамка за взаимното признаване на 
професионалните квалификации. Директивата се прилага за всички граждани на дадена 
държава членка, които желаят да получат достъп до или да упражняват регламентирана 
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професия в друга държава членка. Поради това тя е насочена основно към граждани на 
ЕС, притежаващи квалификации, получени в една от държавите – членки на ЕС.

Член 3, параграф 3 от Директивата предвижда, че квалификациите, получени от 
граждани на ЕС в трета държава, се считат за доказателство за професионална 
квалификация съгласно Директивата, ако титулярят им има тригодишен професионален 
стаж по съответната професия на територията на държавата членка, която 
първоначално е признала тази квалификация.

Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, изглежда, че вносителката 
на петицията е изпълнила условията, предвидени в член 3, параграф 3 от Директивата, 
поради което Директивата е приложима към отправеното от нея искане в Португалия.

Член 10, буква ж) от Директивата предвижда, че така наречената обща система за 
признаване на удостоверения за професионални квалификации трябва да се прилага 
към професиите, които или не попадат в приложното поле на глави II и III от 
Директивата (автоматично признаване въз основа на хармонизирани минимални 
изисквания), или също и за тези професии в изключителни случаи, когато специалистът 
отговаря на изискванията, определени в член 3, параграф 3 от Директивата.

Следователно, тъй като квалификацията на вносителката на петицията е придобита в 
трета държава и макар че вече е била призната в държава членка, която е удостоверила 
необходимия професионален опит, посочен в член 3, параграф 3 от Директивата, 
признаването на квалификацията не е автоматично, а попада в обхвата на общите 
правила за признаване на квалификации.

Тази обща система предполага, че португалските компетентни органи имат правото да 
сравняват обучението на вносителката на петицията с техните национални изисквания 
и в случай на съществени несъответствия да изискат изпълнението на компенсационни 
мерки като условие за признаване.

При все това, ако португалските компетентни органи решат да наложат 
компенсационна мярка, тя трябва да бъде пропорционална и да взема предвид по-
специално професионалния опит на вносителката на петицията. 

Във всеки случай вносителката на петицията може да се възползва от процедурните 
предпазни механизми, предвидени в член 51 от Директивата.

Съгласно член 51, параграф 1 от Директивата португалските компетентни органи 
следва да предоставят потвърждение за приемането на молбата на вносителката на 
петицията в срок от един месец от получаването ѝ и да я уведомяват в случай на 
липсващи документи. Освен това, съгласно член 51, параграфи 2 и 3 от Директивата 
португалските органи трябва да предоставят надлежно обосновано решение относно 
нейната молба за признаване на квалификацията ѝ не по-късно от три месеца, след като 
е била подадена окомплектованата молба. В случая на вносителката на петицията този 
срок може да бъде удължен с един месец.

Неиздаването на решение в горепосочения срок подлежи на обжалване по реда на 
португалското национално законодателство. 

Заключения

Комисията заключава, че съгласно член 51, параграф 3 от Директивата вносителката на 
петицията може да обмисли възможността да обжалва по реда на португалското 
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национално законодателство неиздаването на решение от страна на компетентния орган 
по нейния случай в рамките на сроковете, предвидени в Директивата.


