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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1489/2012 της M.R., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μετάφραση του πτυχίου της σε γλώσσα άλλη από τα γερμανικά με σκοπό την 
αναγνώρισή του

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία ζητεί την αναγνώριση του πτυχίου της στην Αυστρία, ισχυρίζεται ότι 
οι αυστριακές αρχές επιμένουν ότι το έγγραφο πρέπει να μεταφραστεί στα γερμανικά. 
Επισημαίνει ότι σε άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες, η αγγλική μετάφραση 
των πτυχίων καθίσταται ολοένα και περισσότερο αποδεκτή. Θα ήθελε να γνωρίζει αν η 
απαίτηση προσκόμισης μετάφρασης του εγγράφου στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εν 
λόγω χώρα συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ, ισχυριζόμενη ότι η αναγνώριση των πτυχίων 
στα αγγλικά θα διευκόλυνε την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη και θα απάλλασσε από 
το κόστος μιας επικυρωμένης μετάφρασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι πληροφορίες της αναφέρουσας σχετικά με την αποδοχή δύο άλλων γλωσσών αφορά τη 
διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση και όχι τη χρήση τους στη διοίκηση.

Γενικά, όσον αφορά την αναγνώριση πτυχίων, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση μπορεί να 
ενεργεί μόνο εντός των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται ρητά από τη Συνθήκη. Στον τομέα 
της παιδείας, το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
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ότι η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 
συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η αναγνώριση των ακαδημαϊκών πτυχίων για την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Κανένας δεσμευτικός κανόνας του δικαίου της ΕΕ δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
αποδέχονται ξένα έγγραφα σε αγγλική μετάφραση αντί για την επίσημη γλώσσα/τις επίσημες 
γλώσσες της διοίκησής τους.


