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Om: Andragende 0343/2013 af Lavarello Rosa, italiensk statsborger, om
anerkendelse af faglige kvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren har taget sin medicinske uddannelse i Peru og har på baggrund deraf arbejdet i 
Spanien og Det Forenede Kongerige. I oktober 2010 indgav hun en ansøgning til Ordem Dos 
Medicos i Portugal, som hidtil ikke har anerkendt hendes kvalifikationer, og hun kan derfor 
ikke praktisere i landet. Dette har haft alvorlig betydning for hendes familie og karriereplaner. 
Hun har kontaktet et antal institutioner, men ingen af dem har reelt kunnet løse problemet for 
hende. Hun anmoder om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 08.11.13). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Andrageren er en italiensk statsborger, der har taget sin medicinske uddannelse som læge i 
Peru. Hendes kvalifikationer er anerkendt i Det Forenede Kongerige, hvor hun arbejder i 
øjeblikket.  Hun har dog problemer med anerkendelsen af kvalifikationerne i Portugal. 

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (herefter 
"direktivet") udgør EU's retlige ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 
Direktivet finder anvendelse på alle statsborgere i en given medlemsstat, der ønsker at få 
adgang til eller udøve et lovreguleret erhverv i en anden medlemsstat. Det fokuserer derfor 
hovedsagelig på unionsborgere, der har erhvervet deres kvalifikationer i en EU-medlemsstat.
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I direktivets artikel 3, stk. 3, bestemmes, at uddannelsesbeviser, der er erhvervet af 
unionsborgere og udstedt i et tredjeland, sidestilles med et uddannelsesbevis i henhold til 
direktivet, hvis indehaveren inden for det pågældende erhverv har en erhvervserfaring af tre 
års varighed på den medlemsstats område, som oprindeligt godkendte det pågældende 
uddannelsesbevis.  

På grundlag af de oplysninger Kommissionen har til rådighed, ser det ud til, at andrageren har 
opfyldt betingelserne i direktivets artikel 3, stk. 3, og direktivet finder derfor anvendelse på 
hendes anmodning i Portugal. 

I direktivets artikel 10, litra g), bestemmes, at den såkaldte generelle ordning for anerkendelse 
af uddannelsesbeviser skal finde anvendelse på erhverv, som ikke er omfattet af direktivets 
kapitel II og III (automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser baseret på harmoniserede 
minimumskrav), og på de samme erhverv i særlige tilfælde, hvor erhvervsudøveren opfylder 
kravene i direktivets artikel 3, stk. 3.

Eftersom andragerens uddannelsesbevis var erhvervet i et tredjeland, og på trods af at det 
allerede er blevet anerkendt i en medlemsstat, der har attesteret den krævede erhvervserfaring, 
der er omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 3., er anerkendelsen af uddannelsesbeviset derfor 
ikke automatisk, men henhører under den generelle ordning for anerkendelse af 
uddannelsesbeviser.  

Den generelle ordning indebærer, at de kompetente portugisiske myndigheder har ret til at 
foretage en sammenligning mellem andragerens uddannelse og de krav, medlemsstaten selv 
kræver, og såfremt der er væsentlige forskelle, har de ret til at kræve gennemførelse af 
udligningsforanstaltninger som betingelse for anerkendelsen.

Hvis de kompetente portugisiske myndigheder stiller krav om en udligningsforanstaltning 
skal denne dog være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og navnlig tage 
hensyn til andragerens erhvervserfaring. 

Andrageren kan under alle omstændigheder drage fordel af de processuelle garantier, der er 
fastsat i direktivets artikel 51. 

I henhold til direktivets artikel 51, stk. 1, skal de kompetente portugisiske myndigheder 
bekræfte modtagelsen af andragerens ansøgning inden for en måned og oplyse hende om 
eventuelle manglende dokumenter. I henhold til direktivets artikel 51, stk.2 og 3, skal de 
kompetente portugisiske myndigheder endvidere træffe en begrundet afgørelse på hendes 
ansøgning om anerkendelse af kvalifikationer inden for tre måneder efter forelæggelsen af 
den fuldt dokumenterede ansøgning. Denne frist kan i andragerens tilfælde forlænges med én 
måned.

Såfremt der ikke er truffet en afgørelse inden for den fastsatte frist  skal dette kunne påklages 
efter portugisisk ret.

Konklusioner
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Kommissionen konkluderede, at i henhold til direktivets artikel 51, stk. 3, kan andrageren 
overveje at påklage efter portugisisk ret den omstændighed, at den kompetente myndigheds 
har undladt af at træffe en afgørelse i hendes sag inden for de frister, der er fastsat i direktivet.


