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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0343/2013, którą złożyła Lavarello Rosa (Włochy), w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję uzyskała dyplom lekarski w Peru, a następnie pracowała w Hiszpanii i 
Zjednoczonym Królestwie. W październiku 2010 r. złożyła wniosek o członkostwo w Ordem 
Dos Medicos w Portugalii, który to organ dotychczas nie uznał jej kwalifikacji, przez co nie 
mogła wykonywać zawodu w tym kraju. Miało to poważny wpływ na jej rodzinę i plany 
zawodowe. Składająca petycję skontaktowała się z różnymi instytucjami, lecz żadna z nich 
nie była w stanie rozwiązać jej problemu. Zwraca się zatem o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Składająca petycję jest obywatelką Włoch, która swoje kwalifikacje lekarza uzyskała w Peru. 
Jej kwalifikacje zostały uznane w Zjednoczonym Królestwie, gdzie obecnie pracuje. 
Napotyka jednak trudności w związku z uznaniem jej kwalifikacji w Portugalii. 

Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa) stanowi 
europejskie ramy prawne dla wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa 
ma zastosowanie do wszystkich obywateli danego państwa członkowskiego zamierzających 
uzyskać dostęp do zawodu regulowanego lub wykonywać taki zawód w innym państwie 
członkowskim. Skupiono się w niej zatem głównie na obywatelach Unii Europejskiej 
posiadających kwalifikacje nabyte w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.
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W art. 3 ust. 3 dyrektywy przewidziano, że kwalifikacje zdobyte przez obywateli UE w 
państwie trzecim uznawane są w świetle przedmiotowej dyrektywy za potwierdzenie 
posiadania kwalifikacji, jeżeli ich posiadacz legitymuje się trzyletnim doświadczeniem 
zawodowym w danym zawodzie, zdobytym na terytorium państwa członkowskiego, które 
wstępnie uznało te kwalifikacje.

Z informacji udostępnionych Komisji wynika, że składająca petycję spełniła warunki 
określone w art. 3 ust. 3 dyrektywy, a co za tym idzie, dyrektywa ma zastosowanie do 
wniosku złożonego przez składającą petycję w Portugalii.

W art. 10 lit. g) dyrektywy przewidziano, że tak zwany ogólny system uznawania 
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych należy stosować w 
odniesieniu do zawodów, które nie są objęte rozdziałami II i III dyrektywy (automatyczne 
uznawanie kwalifikacji na podstawie zharmonizowanych minimalnych wymogów) albo także 
w odniesieniu do tych zawodów, w wyjątkowych przypadkach, kiedy osoba wykonująca dany 
zawód spełnia wymogi określone w art. 3 ust. 3 dyrektywy.

W rezultacie, jako że składająca petycję zdobyła kwalifikacje w państwie trzecim i mimo 
tego, że zostały już uznane w jednym z państw członkowskich, które potwierdziło wymagane 
doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 3 ust. 3 dyrektywy, uznanie kwalifikacji nie 
jest automatyczne, ale objęte ogólnymi zasadami uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Oznacza to, że właściwe organy w Portugalii mają możliwość porównania kształcenia 
składającej petycję ze swoimi krajowymi wymogami, a w przypadku znaczących różnic jako 
warunek uznania mogą wskazać zastosowanie środków wyrównawczych.

Niemniej jednak w przypadku, gdy właściwe organy w Portugalii podejmą decyzję o 
nałożeniu środka wyrównawczego, musi on być proporcjonalny i przede wszystkim 
uwzględniać doświadczenie zawodowe składającej petycję. 

W każdym przypadku składająca petycję może skorzystać z gwarancji proceduralnych 
przewidzianych w art. 51 dyrektywy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy właściwe organy w Portugalii powinny potwierdzić 
otrzymanie wniosku składającej petycję w terminie miesiąca od jego otrzymania oraz 
zawiadomić ją, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących 
dokumentów. Ponadto na mocy art. 51 ust. 2–3 dyrektywy portugalskie organy muszą wydać 
należycie uzasadnioną decyzję dotyczącą wniosku składającej petycję o uznanie jej 
kwalifikacji zawodowych w terminie trzech miesięcy od złożenia kompletnego wniosku. W 
przypadku składającej petycję termin ten może zostać przedłużony o jeden miesiąc.

Niewydanie decyzji w powyższym terminie podlega odwołaniu zgodnie z portugalskim 
prawem. 

Wnioski

Komisja stwierdziła, że w myśl art. 51 ust. 3 dyrektywy składająca petycję może rozważyć 
złożenie zgodnie z portugalskim prawem krajowym odwołania w związku z brakiem wydania 
decyzji w jej sprawie przez właściwe organy w terminie przewidzianym w dyrektywie.


