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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1583/2008, którą złożyła Nicoleta Văcărăşteanu (Rumunia),
w sprawie nieuznawania w Rumunii kwalifikacji uzyskanych w Wielkiej 
Brytanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się odmowie rumuńskiego krajowego ośrodka ds. uznawania
i równoważności dyplomów dotyczącej uznania jej brytyjskiego dyplomu ze statusem 
nauczyciela wykwalifikowanego (QTS), który zdobyła w 2007 r. w Wielkiej Brytanii. 
Według składającej petycję urzędnik w krajowym ośrodku uzasadnił decyzję, wskazując, że 
Rumunia nie dokonała transpozycji dyrektyw 92/51/EWG, 89/48/EWG i 2005/36/WE do 
prawa krajowego. Składająca petycję wzywa do ukarania osób odpowiadających za 
opóźnienie transpozycji dyrektywy, uznając za niesprawiedliwe, aby rumuńscy obywatele 
musieli cierpieć w wyniku opieszałości służby publicznej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Petycja

Składająca petycję twierdzi, że władze rumuńskie nie uznają jej kwalifikacji nauczycielskich 
uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Stwierdza, że przyczyną tego stanu rzeczy jest brak 
wdrożenia wcześniejszych dyrektyw 92/51/EWG1 i 89/48/WE, które ustanawiają ogólny 
system uznawania kwalifikacji zawodowych.
                                               
1

Obie dyrektywy zostały uchylone dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Wniosek złożony przez skarżącą w Komisji Europejskiej już w sierpniu 2008 r.

Już w sierpniu 2008 r. skarżąca złożyła w Komisji wniosek o pomoc w uznaniu brytyjskich 
kwalifikacji nauczycielskich w Rumunii. Wskazała, że w Wielkiej Brytanii uzyskała status 
nauczyciela wykwalifikowanego (QTS), który pozwala jej na nauczanie przedmiotów 
ścisłych w szkołach średnich.

Po przeanalizowaniu sprawy Komisja doszła do wniosku, że w świetle informacji 
przekazanych przez skarżącą istnieje prawdopodobieństwo, że władze rumuńskie naruszyły 
dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Jako że w Wielkiej Brytanii status 
nauczyciela kwalifikowanego nadaje się zasadniczo nauczycielom wykwalifikowanym, 
Komisja doszła do wniosku, że składająca petycję posiadała pełne kwalifikacje. Z tego 
względu Komisja zaleciła skarżącej przekazanie sprawy do SOLVIT. Skarżąca wyraziła 
zgodę i przekazała wszystkie niezbędne dokumenty i kopie swoich kwalifikacji. W dniu 
12 stycznia 2009 r. Komisja przekazała sprawę do ośrodka SOLVIT w Wielkiej Brytanii 
(czyli do ośrodka w państwie członkowskim uzyskania kwalifikacji).

Ośrodek SOLVIT w Wielkiej Brytanii rozpatrzył skargę składającej petycję i stwierdził, że 
nawet jeżeli uzyskała status nauczyciela wykwalifikowanego, musi jeszcze wykazać 
pomyślne zakończenie dwuletniego okresu próbnego. Nie zakończywszy takiego okresu 
próbnego składająca petycję nie jest uznawana w Wielkiej Brytanii za osobę w pełni 
wykwalifikowaną i z tego względu nie można uznać jej [„niepełnych”] kwalifikacji 
nauczycielskich. Nie ma dowodu na pomyślne zakończenie przez nią okresu próbnego i na tej 
podstawie stwierdzono, że nie posiada pełnych kwalifikacji. 

Ośrodek SOLVIT w Wielkiej Brytanii zawiadomił składającą petycję e-mailem z dnia 
11 marca 2009 r., że przysługiwałyby jej określone prawa w Rumunii, gdyby przepracowała 
dwa lata w Wielkiej Brytanii. Ośrodek SOLVIT w Wielkiej Brytanii dodał, że nawet jeżeli 
nie pracowała w Wielkiej Brytanii, wciąż mogą przysługiwać jej niektóre prawa zgodnie
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa Vlassopulou1). Brytyjski 
ośrodek SOLVIT zwrócił się do składającej petycję o przesłanie zaświadczeń
o doświadczeniu zawodowym, jakie nabyła w Wielkiej Brytanii przed uzyskaniem statusu 
nauczyciela wykwalifikowanego.

W dniu 7 kwietnia 2009 r. brytyjski ośrodek SOLVIT odrzucił skargę, ponieważ składająca 
petycję nie odpowiedziała na wezwanie do przekazania dalszych informacji.

Analiza prawna

Instrumentem prawnym regulującym uznawanie kwalifikacji zawodowych jest dyrektywa 
2005/36/WE. Dyrektywę stosuje się, pod warunkiem że zawód podlega regulacji
w przyjmującym państwie członkowskim oraz osoba aplikująca uzyskała: 
                                               
1

Wyrok z dnia 7 maja 1991 r. w sprawie C-340/89 Vlassopoulou.
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– kwalifikacje zawodowe w UE 
– albo kwalifikacje zawodowe w kraju trzecim i nabyła trzyletnie doświadczenie w danym 
zawodzie na terytorium państwa członkowskiego, które uznało te formalne kwalifikacje 
zawodowe. 

W Unii Europejskiej zawód nauczyciela nie podlega harmonizacji i dlatego do uznawania 
kwalifikacji w tym zawodzie zastosuje się przepisy tzw. ogólnego systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych. Uzasadnienie tego systemu polega na tym, że przyjmujące państwo 
członkowskie musi umożliwić obywatelowi UE wykonywanie na swoim terytorium danego 
zawodu, nawet jeżeli obywatel ten nie posiada wymaganego dyplomu krajowego, pod 
warunkiem że ma dyplom wymagany w innym państwie członkowskim dla rozpoczęcia 
wykonywania lub dalszego wykonywania tego samego zawodu. Jednak system ten nie 
wprowadza automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych. W razie zasadniczych 
rozbieżności wykształcenia i wyszkolenia osoby migrującej (co do ich trwania lub zakresu)
z wymogami przyjmującego państwa członkowskiego, państwo to może zastosować wobec 
osoby migrującej środki kompensacyjne (okres adaptacyjny lub test zdolności), przy czym ich 
wybór należy do osoby migrującej. 

Brak zastosowania dyrektywy 2005/36/WE do sprawy składającej petycję

Składająca petycję najwyraźniej nie ma pełnych kwalifikacji i dlatego nie może korzystać
z regulacji dyrektywy 2005/36/WE. W świetle ww. dyrektywy władze rumuńskie nie mają 
obowiązku uznawania jej „niepełnych” kwalifikacji.

Komisja nie podziela opinii brytyjskiego ośrodka SOLVIT, że składająca petycję może 
skorzystać z zastosowania zasady wolności osiedlania się i że Rumunia powinna wziąć pod 
uwagę całą wiedzę i wszystkie kwalifikacje uzyskane przez składającą petycję.
W rzeczywistości bowiem orzecznictwo, na które powołuje się brytyjski ośrodek SOLVIT –
wyrok w sprawie C-340/89 Vlassopoulou – stosuje się jedynie do osób posiadających pełne 
kwalifikacje (jak to miało miejsce w przypadku pani Vlassopoulou), w przypadku gdy
w przyjmującym państwie członkowskim brakuje prawnego instrumentu, który umożliwiłby 
uznanie kwalifikacji zawodowych. Składająca petycję nie posiada pełnych kwalifikacji, stąd 
nie może w swej argumentacji opierać się na ww. orzecznictwie. 

Wnioski

Komisja nie może stwierdzić, że Rumunia naruszyła prawo wspólnotowe, nie uznając 
„niepełnych” kwalifikacji zawodowych składającej petycję.


