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kvalifikacijos pripažinimo Vokietijoje, kurią pateikė Lenkijos pilietis M. K., 
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1. Peticijos santrauka

Ekonomikos techniko profesinės kvalifikacijos diplomas įteikiamas išlaikius valstybinį 
egzaminą. Tačiau ši kvalifikacija nepripažįstama Vokietijoje, todėl šį diplomą turintys 
asmenys negali įsidarbinti savo kvalifikacijos srityje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėjai tvirtina, kad jų Lenkijoje įgyta ekonomikos techniko (Technik 
Ekonomista) profesinė kvalifikacija nepripažįstama Vokietijoje. Tačiau peticijos pateikėjai, 
teigiantys, kad ši peticija yra pateikta įgyvendinant mokyklos projektą „Susitikimas su 
Europos Parlamentu“, neprideda jokių įrodymų, kuriais būtų patvirtinami jų teiginiai esą 
Vokietijos valdžios institucijos nepripažįsta tokios kvalifikacijos.

Profesinių kvalifikacijų direktyva 2005/36/EB1 taikoma tik tiems specialistams, kurie turi 
kvalifikaciją dirbti pagal profesiją vienoje valstybėje narėje ir pageidauja dirbti pagal tą 

                                               
1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30), iš dalies pakeista 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2013/55/ES (OL L 354, 2013 12 28).
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profesiją kitoje valstybėje narėje. Be to, ši direktyva taikoma tik priimančiojoje valstybėje 
narėje reglamentuojamoms profesijoms, t. y. profesijoms, pagal kurias dirbti priimančiojoje 
valstybėje narėje, remiantis įstatymais arba kitais teisės aktais, galima tik įgijus tam tikrą 
nustatytą profesinę kvalifikaciją.

Remiantis Komisijos duomenų bazėje esančia informacija apie ES reglamentuojamas 
profesijas1, atrodo, kad ekonomikos techniko profesinė kvalifikacija nėra reglamentuojama 
nei Lenkijoje, nei Vokietijoje. Jeigu tam tikra profesija nėra reglamentuojama priimančiojoje 
valstybėje narėje, nėra jokios prasmės prašyti oficialios institucijos išduoti profesijos 
pripažinimo sertifikatą. Tokiu atveju kvalifikacijos vertė priklauso nuo padėties darbo rinkoje, 
o ne nuo teisės normų.

Vis dėlto jeigu peticijos pateikėjai siekia kvalifikacijos vertinimo ir (arba) pripažinimo 
priimančiojoje valstybėje, jie turėtų kreiptis į kurį nors nacionalinį akademinio pripažinimo 
informacijos centrą (NARIC)2. Akademinių diplomų pripažinimas iš esmės tebėra valstybių 
narių kompetencija.

Išvada

Atsižvelgdama į kelis aspektus, į kuriuos atkreiptas Komisijos dėmesys, Komisija negali 
įvertinti peticijos, nes atrodo, kad joje pateikta informacija yra tik tariamo pobūdžio.“

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (šioje duomenų bazėje yra nacionalinių 
administracinių įstaigų pateikta informacija apie profesijas, kurios yra reglamentuojamos pagal Direktyvą 
2005/36/EB).
2 http://www.enic-naric.net/.


