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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Peruban szerzett orvosi diplomát, majd Spanyolországban és az Egyesült 
Királyságban dolgozott. 2010 októberében jelentkezett a portugál Ordem Dos Médicos-hoz 
(portugál orvosi kamara), az viszont máig nem ismerte el a képesítését, aminek következtében 
nem praktizálhat Portugáliában. Ez súlyos következményekkel jár a családdal és szakmai 
pályafutással kapcsolatos terveire nézve. Számos intézménnyel felvette a kapcsolatot, de 
egyik sem volt képes valóban megoldani a problémáját. A petíció benyújtója ezzel 
kapcsolatban kér segítséget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki orvosi szakképesítését Peruban szerezte meg. 
Képesítését az Egyesült Királyságban – ahol jelenleg is dolgozik – elismerték. Portugáliában 
azonban nehézségekbe ütközött képesítése elismertetése során. 

A szakmai képesítések kölcsönös elismerésének uniós jogi kereteit a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv (a továbbiakban: az irányelv) adja. Az irányelv 
alkalmazandó egy adott tagállam valamennyi olyan állampolgárára, akik valamely más 
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tagállamban szabályozott foglalkozást kívánnak végezni vagy folytatni. Ezért elsősorban 
azokra az uniós állampolgárokra összpontosít, akik képesítésüket valamely uniós tagállamban 
szerezték meg.

Az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése szerint az uniós állampolgár által harmadik országban 
megszerzett képesítést az irányelv értelmében előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratnak 
kell tekinteni, ha annak birtokosa az adott szakmában hároméves szakmai tapasztalatot 
szerzett annak a tagállamnak a területén, amely a szóban forgó képesítést először elismerte.

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója 
teljesítette az irányelv 3. cikke (3) bekezdésének követelményeit, ezért Portugáliában 
előterjesztett kérelmére az irányelv alkalmazandó.

Az irányelv 10. cikkének g) pontja szerint a képzés elvégzését tanúsító okiratok elismerésének 
általános rendszerét kell alkalmazni minden olyan szakmára, amely vagy nem a tartozik az 
irányelv II. és III. fejezetének (összehangolt képzési minimumkövetelményeken alapuló 
feltétel nélküli elismerés) hatálya alá, illetve ezekre a szakmákra is abban a kivételes esetben, 
ha a képesítéssel rendelkező személy megfelel az irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Következésképpen mivel a petíció benyújtója képesítését harmadik országban szerezte meg, a 
képesítés elismerése nem automatikus, hanem az a képesítések elismerésének általános 
szabályai hatálya alá tartozik annak ellenére, hogy azt egy tagállamban már elismerték, és e 
tagállam tanúsította az irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében említett előírt szakmai 
tapasztalat megszerzését.

Ezen általános rendszerből az következik, hogy az illetékes portugál hatóságoknak jogában áll 
a petíció benyújtója által elvégzett képzést a saját nemzeti követelményeikkel 
összehasonlítani, és lényeges különbségek esetén az elismerés feltételeként előírhatják 
kompenzációs intézkedések teljesítését.

Azonban ha az illetékes portugál hatóságok kompenzációs intézkedés előírása mellett 
döntenek, akkor annak arányosnak kell lennie, és figyelembe kell vennie különösen a petíció 
benyújtójának szakmai tapasztalatát.

A petíció benyújtója mindenképp élvezi az irányelv 51. cikkében meghatározott eljárási 
biztosítékok által nyújtott védelmet.
Az irányelv 51. cikkének (1) bekezdése alapján az illetékes portugál hatóságoknak a petíció 
benyújtója kérelmének előterjesztésétől számított egy hónapon belül igazolniuk kell a kérelem 
átvételét, illetve tájékoztatniuk kell a petíció benyújtóját a hiányzó iratokról. Az irányelv 
51. cikkének (2)–(3) bekezdése értelmében ezenfelül a portugál hatóságok a teljes kérelem 
benyújtását követően három hónapon belül kötelesek a petíció benyújtójának a képesítése 
elismerésére irányuló kérelméről megfelelő indoklással ellátott határozatot hozni. Ez a 
határidő a petíció benyújtójának esetében egy hónappal meghosszabbítható.

A határozat fenti határidőn belüli meghozatalának elmulasztása esetén a portugál nemzeti jog 
szerinti jogorvoslattal lehet élni.

Következtetések

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az irányelv 51. cikkének (3) bekezdése 
értelmében a petíció benyújtójának lehetősége van arra, hogy a portugál nemzeti jog szerinti 
jogorvoslattal éljen arra tekintettel, hogy az illetékes hatóság a határozatnak az irányelv által 
előírt határidőn belüli meghozatalát elmulasztotta.
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