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Tema: Peticija Nr. 0343/2013 dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kurią pateikė 
Italijos pilietė Lavarello Rosa

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja medicininį išsilavinimą įgijo Peru ir paskui dirbo Ispanijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje. 2010 m. spalio mėn. ji kreipėsi į Portugalijos organizaciją „Ordem Dos 
Medinos“, tačiau ši organizacija iki šiol nepripažino jos kvalifikacijos ir todėl ji negali ten 
dirbti savo darbo. Tai turėjo didelę įtaką jos šeimai ir karjeros planams. Peticijos pateikėja 
susisiekė su įvairiomis institucijomis, tačiau nė viena iš jų iš tikrųjų nesugebėjo išspręsti jos 
problemos. Ji prašo pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Peticijos pateikėja yra Italijos pilietė, įgijusi gydytojos kvalifikaciją Peru. Jos kvalifikacija 
buvo pripažinta Jungtinėje Karalystėje, kur ji šiuo metu dirba. Tačiau peticijos pateikėja 
susiduria su sunkumus dėl savo kvalifikacijos pripažinimo Portugalijoje.

Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (toliau – direktyva) 
nustatyta Europos Sąjungos profesinių kvalifikacijų abipusio pripažinimo teisinė sistema. 
Direktyva taikoma visiems tam tikros valstybės narės piliečiams, pageidaujantiems užsiimti 
reglamentuojama profesija kitoje valstybėje narėje. Todėl daugiausia dėmesio skiriama ES 
piliečiams, turintiems kvalifikaciją, įgytą vienoje iš ES valstybių narių.
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Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ES piliečių įgytos kvalifikacijos trečiojoje 
šalyje laikomos formalios kvalifikacijos įrodymu pagal šią direktyvą, jei jų turėtojas turi trejų 
metų atitinkamos profesijos patirtį valstybės narės, kuri iš pradžių pripažino tą kvalifikaciją, 
teritorijoje.

Remiantis Komisijos turima informacija atrodo, kad peticijos pateikėja atitinka direktyvos 3 
straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, todėl direktyva taikytina jos paraiškai, pateiktai 
Portugalijoje.

Direktyvos 10 straipsnio g punkte nurodyta, kad vadinamoji formalių kvalifikacijų įrodymo 
pripažinimo bendroji sistema turi būti taikoma profesijoms, kurių nereglamentuoja direktyvos 
II ir III skyriai (automatinis pripažinimas, remiantis suderintais minimaliais reikalavimais), 
arba šioms profesijoms išimtiniais atvejais, kai profesiją turintis asmuo atitinka direktyvos 3 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Todėl, kadangi peticijos pateikėjos kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje ir net jeigu ji jau 
pripažinta valstybėje narėje, kuri patvirtino reikiamą profesinę patirtį, kaip nurodyta 
direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje, kvalifikacijos pripažinimas nėra automatiškas ir jam 
taikomos bendrosios taisyklės dėl kvalifikacijų pripažinimo.

Ši bendroji sistema reiškia, kad Portugalijos kompetentingoms valdžios institucijoms 
leidžiama palyginti peticijos pateikėjos išsilavinimą ir savo nacionalinius reikalavimus, ir 
esant esminiams skirtumams, jos gali reikalauti taikyti išlyginamąsias priemones kaip 
pripažinimo sąlygą.

Tačiau Portugalijos kompetentingoms valdžios institucijoms nusprendus taikyti išlyginamąją 
priemonę, ji turi būti proporcinga ir visų pirma turi būti atsižvelgta į peticijos pateikėjos 
profesinę patirtį.

Peticijos pateikėja gali bet kuriuo atveju pasinaudoti procedūrinėmis garantijomis, 
numatytomis šios direktyvos 51 straipsnyje.

Pagal direktyvos 51 straipsnį Portugalijos kompetentingos valdžios institucijos turėtų 
patvirtinti paraiškos gavimą per vieną mėnesį nuo gavimo ir informuoti pareiškėją apie bet 
kokį trūkstamą dokumentą. Be to, pagal direktyvos 51 straipsnio 2–3 dalis Portugalijos 
valdžios institucijos turi priimti tinkamai pagrįstą sprendimą dėl jos paraiškos dėl 
kvalifikacijos pripažinimo per tris mėnesius nuo dienos, kurią buvo pateiktas visas pareiškėjos 
dokumentų rinkinys. Peticijos pateikėjos atveju šis terminas gali būti pratęstas vienu mėnesiu.

Sprendimo nepriėmimą per pirmiau nustatytą terminą galima apskųsti pagal Portugalijos 
nacionalinės teisės aktus.

Išvados

Komisija priėjo prie išvados, kad pagal direktyvos 51 straipsnio 3 dalį peticijos pateikėja gali 
apskųsti kompetentingos valdžios institucijos sprendimo nepriėmimą jos atveju pagal 
Portugalijos nacionalinės teisės aktus per direktyvoje nustatytus terminus.“


