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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0343/2013, adresată de Lavarello Rosa de cetățenie italiană privind 
recunoașterea calificărilor profesionale

1. Rezumatul petiției

Petiționara și-a obținut diploma de medic în Peru și apoi a lucrat în Spania și Regatul Unit. În 
octombrie 2010, ea a solicitat recunoașterea diplomei sale la Ordem Dos Medicos din 
Portugalia care, nici până în prezent, nu i-a recunoscut calificările și, prin urmare, ea nu poate 
practica medicina. Acest lucru a avut implicații serioase pentru planurile sale legate de familie 
și carieră. Ea a contactat numeroase instituții, dar niciuna dintre acestea nu a putut să îi 
rezolve problema. Petiționara solicită ajutorul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Petiționara este o cetățeană italiană, care și-a obținut diploma de medic în Peru. Calificările 
sale au fost recunoscute în Regatul Unit, unde își desfășoară activitatea în prezent. Ea se 
confruntă totuși cu probleme legate de recunoașterea calificărilor ei în Portugalia. 

Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale („Directiva”) constituie 
cadrul juridic european pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Directiva 
se aplică tuturor resortisanților unui anumit stat membru care doresc să aibă acces la o 
profesie reglementată sau să o exercite într-un alt stat membru. Prin urmare, sunt vizați mai 
ales resortisanții UE care dețin calificări obținute într-unul dintre statele membre ale Uniunii.
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Articolul 3 alineatul (3) din Directivă prevede că acele calificări obținute de resortisanții UE 
într-o țară terță sunt considerate titluri de calificare în temeiul prezentei Directive de îndată ce 
titularul său are o experiență profesională de trei ani în profesia în cauză pe teritoriul statului 
membru care a recunoscut inițial respectiva calificare.

Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, se pare că petiționara îndeplinește condițiile 
prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Directivă; astfel, Directiva se poate aplica solicitării 
sale în Portugalia.

Articolul 10 litera (g) din Directivă prevede că așa-numitul sistem general de recunoaștere a 
calificărilor profesionale trebuie aplicat profesiilor care nu sunt reglementate la capitolele II și 
III din Directivă (recunoașterea automată bazată pe cerințe minime armonizate) sau chiar 
acestor profesii, în cazuri excepționale, atunci când persoana în cauză îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Directivă.

În consecință, întrucât calificarea petiționarei a fost obținută într-o țară terță chiar dacă a fost 
deja recunoscută într-un stat membru, care a atestat experiența profesională necesară 
menționată la articolul 3 alineatul (3) din prezenta Directivă, recunoașterea calificării nu se 
realizează automat, ci intră sub incidența normelor generale privind recunoașterea 
calificărilor. 

Acest sistem general presupune faptul că autoritățile portugheze competente au dreptul să 
compare formarea profesională a petiționarei cu cerințele lor la nivel național și, în cazul unor 
discrepanțe considerabile, pot să solicite satisfacerea unor măsuri compensatorii drept condiție 
pentru recunoașterea calificărilor.

Totuși, dacă autoritățile portugheze competente decid să impună o măsură compensatorie, 
aceasta trebuie să fie proporțională și să țină cont, în special, de experiența profesională a 
petiționarei. 

În orice caz, ea poate să beneficieze de garanțiile procedurale prevăzute la articolul 51 din 
Directivă.

În temeiul articolului 51 alineatul (1) din prezenta Directivă, autoritățile portugheze 
competente ar trebui să confirme că au primit solicitarea petiționarei în termen de o lună de la 
primire și să o informeze dacă lipsește vreun document. În plus, în temeiul articolului 51 
alineatele (2) și (3) din Directivă, autoritățile portugheze trebuie să adopte o decizie motivată 
corespunzător în privința solicitării sale de a i se recunoaște calificările profesionale în termen 
de trei luni de la prezentarea cererii complete. Acest termen poate fi prelungit cu o lună în 
cazul petiționarei.

Neluarea unei decizii în termenul menționat anterior poate fi atacată în justiție în temeiul 
legislației naționale portugheze. 

Concluzii

Comisia a ajuns la următoarea concluzie: conform articolului 51 alineatul (3) din prezenta 
Directivă, petiționara poate avea în vedere o cale de atac în temeiul legislației portugheze 
împotriva autorității competente care nu a luat o decizie în cazul său în termenele prevăzute în 
prezenta Directivă.


