
Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio de 
2001, que altera as Directivas 89/48/CEE e 92/51/CEE, relativas ao sistema geral 
de reconhecimento das formações profissionais, e as Directivas 77/452/CEE, 
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE relativas às 
profissões de enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista, veterinário, 
parteira, arquitecto, farmacêutico e médico (1) 

I (Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade) DIRECTIVA 
2001/19/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 14 de Maio de 
2001 que altera as Directivas 89/48/CEE e 92/51/CEE, relativas ao sistema geral de 
reconhecimento das formações profissionais, e as Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE relativas às profissões de 
enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista, veterinário, parteira, arquitecto, 
farmacêutico e médico (Texto relevante para efeitos do EEE) O PARLAMENTO 
EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,  

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 
40.º, o n.o 1 do artigo 47.º, o primeiro e terceiro períodos do n.o 2 do artigo 47.º e o 
artigo 55.º,  

Tendo em conta a proposta da Comissão (1 ),  

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2 ),  

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado (3 ), em função do projecto comum 
aprovado pelo Comité de Conciliação em 15 de Janeiro de 2001,  

Considerando o seguinte:  

(1) Em 16 de Fevereiro de 1996, a Comissão entregou ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho o seu relatório sobre o estado da aplicação do sistema geral de 
reconhecimento de diplomas do ensino superior, estabelecido nos termos do artigo 13.º 
da Directiva 89/48/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a um 
sistema geral de reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam 
formações profissionais com uma duração mínima de três anos (4 ); no seu relatório, a 
Comissão assumiu o compromisso de examinar a possibilidade de contemplar nesta 
directiva a obrigação de se tomar em consideração, no decurso da análise dos pedidos 
de reconhecimento, a experiência adquirida após a obtenção do diploma, e a 
possibilidade de introduzir a noção de formação regulamentada; a Comissão assumiu 
igualmente o compromisso de analisar as possibilidades de desenvolvimento do papel 
do Grupo de Coordenação instituído pelo n.o 2 do artigo 9.º da Directiva 89/48/CEE, de 
modo a garantir uma aplicação e interpretação mais uniformes da directiva.  

(2) É conveniente alargar ao sistema geral inicial a noção de formação regulamentada, 
introduzida pela Directiva 92/51/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativa a 
um segundo sistema geral de reconhecimento das formações profissionais, que completa 
a Directiva 89/48/CEE (5 ) (ambas as directivas seguidamente designadas por 'directivas 
relativas ao sistema geral'), e baseá-la nos mesmos princípios, aplicando-lhe as mesmas 



regras; a escolha da maneira de definir profissões abrangidas pela formação 
regulamentada deve ser deixada ao critério de cada Estado-Membro.  

(3) As directivas relativas ao sistema geral permitem ao Estado-Membro de acolhimento 
exigir, em certas condições, medidas de compensação por parte do requerente, 
nomeadamente quando a formação recebida diz respeito a matérias teóricas e/ou 
práticas substancialmente diferentes das abrangidas pelo diploma exigido no Estado-
Membro de acolhimento; com base nos artigos 39.º e 43.º do Tratado, tal como 
interpretados pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (6 ) cabe aos 
Estados-Membros de acolhimento apreciar se a experiência profissional pode valer para 
efeitos de prova da posse dos conhecimentos em falta; por razões de clareza e de (1) JO 
C 28 de 26.1.1998, p. 1.  

(2 ) JO C 235 de 27.7.1998, p. 53.  

(3 ) Parecer do Parlamento Europeu de 2 de Julho de 1998 (JO C 226 de 20.7.1998, p. 
26), confirmado em 27 de Outubro de 1999, posição comum do Conselho de 20 de 
Março de 2000 (JO C 119 de 27.4.2000, p. 1) e decisão do Parlamento Europeu de 5 de 
Julho de 2000 (ainda não publicada no Jornal Oficial). Decisão do Parlamento Europeu 
de 1 de Fevereiro de 2001 e decisão do Conselho de 26 de Fevereiro de 2001.  

(4 ) JO L 19 de 24.1.1989, p. 16.  

(5 ) JO L 209 de 24.7.1992, p. 25. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 2000/5/CE da Comissão (JO L 54 de 26.2.2000, p. 42).  

(6 ) Processo C-340/89 (Vlassopoulou) (Colectânea 1991I-2357).  

31.7.2001 L 206/1Jornal Oficial das Comunidades EuropeiasPT segurança jurídica para 
os cidadãos que pretendem exercer a sua profissão noutro Estado-Membro, é desejável 
integrar nas directivas relativas ao sistema geral a obrigação de o Estado-Membro de 
acolhimento examinar se a experiência profissional adquirida pelo requerente após a 
obtenção do ou dos títulos apresentados abrange essas matérias.  

(4) É conveniente melhorar e simplificar o processo de coordenação previsto pelas 
directivas relativas ao sistema geral, prevendo que o grupo de coordenação possa emitir 
e publicar pareceres sobre as questões relativas à aplicação prática do sistema geral que 
lhe forem apresentadas pela Comissão.  

(5) Na sua Comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a iniciativa SLIM 
a Comissão assumiu o compromisso de apresentar propostas destinadas a simplificar a 
actualização... 

Resumo do conteúdo do documento. 
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