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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0299/2013, ktorú predkladá M. K., Poľsko, s deviatimi podpismi, 
o uznaní v Poľsku získanej ekonomicko-technickej kvalifikácie v Nemecku

1. Zhrnutie obsahu petície

Na získanie diplomu pre odbornú ekonomicko-technickú kvalifikáciu je potrebné zložiť 
štátnu skúšku. Táto kvalifikácia sa však v Nemecku neuznáva, čo držiteľom bráni získať 
zamestnanie v oblasti, v ktorej získali odbornú prípravu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Predkladatelia petície tvrdia, že ich poľská odborná kvalifikácia ekonomického technika 
(Technik Ekonomista) sa v Nemecku neuznáva. Predkladatelia, ktorí uvádzajú, že ich petícia 
je cvičením v rámci školského projektu s názvom „Stretnutie s Európskym parlamentom“, 
však na podporu svojho tvrdenia neprikladajú žiadny dôkaz o neprijímaní takýchto 
kvalifikácií nemeckými orgánmi.

Smernica 2005/36/ES1 o odborných kvalifikáciách sa vzťahuje len na odborníkov, ktorí sú 
plne kvalifikovaní na výkon povolania v jednom členskom štáte a ktorí chcú rovnaké 
povolanie vykonávať v inom členskom štáte. Táto smernica sa navyše uplatňuje len na 
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií 
(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22 zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ 
z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 132).
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regulované povolania v hostiteľskom členskom štáte, to znamená na povolania, ku ktorým 
prístup alebo ktorých vykonávanie v hostiteľskom členskom štáte sú regulované zákonom, 
inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami v závislosti od daných viazaných 
odborných kvalifikácií. 

Podľa informácií získaných z databázy Komisie tákajúcej sa regulovaných povolaní v EÚ1 sa 
zdá, že povolanie ekonomického technika nie je regulované ani v Poľsku, ani v Nemecku. Ak 
dané povolanie nie je v hostiteľskom členskom štáte regulované, netreba žiadať o osvedčenie 
o uznaní vydávané oficiálnymi orgánmi. V takomto prípade hodnota pripisovaná kvalifikácii 
závisí od situácie na trhu práce, a nie od zákonom stanovených pravidiel.

Ak však predkladatelia požadujú hodnotenie/uznanie štúdia v hostiteľskom členskom štáte, 
mali by sa obrátiť na jedno z vnútroštátnych stredísk uznávania dokladov o vzdelaní 
(NARIC)2. Akademické uznávanie diplomov v podstate ostáva právomocou členských štátov.

Záver

Keďže Komisii bola predložená len malá časť informácií, nie je schopná posúdiť petíciu, 
ktorá sa javí ako čisto hypotetická. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (táto databáza obsahuje informácie 
poskytované zo strany vnútroštátnych správ o povolaniach, ktoré sú regulované v zmysle smernice 2005/36/ES).
2 http://www.enic-naric.net/. 


