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Tárgy:  Rona Steffens, német állampolgár által benyújtott 0607/2009. számú petíció 
holland egyetemi végzettségeinek Németország általi elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Hollandiában végezte tanulmányait és Németországban keres tanári 
állást, kifejti, hogy a német hatóságok nem ismerik el Hollandiában szerzett egyetemi 
végzettségeit. A petíció benyújtója úgy véli, elért eredményei és a bolognai rendszerben 
szerzett kreditpontjai alapján alkalmas lenne a szóban forgó állásra, és ennek megfelelően az 
Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 15. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója Hollandiában végezte tanulmányait és Németországban keres tanári 
állást. Kifejti, hogy a német hatóságok elutasítják a Hollandiában megszerzett egyetemi 
végzettségeinek az állás elnyeréséhez szükséges elismerését. Azt állítja, hogy a bolognai 
folyamat keretében elért eredményei és megszerzett kreditpontjai alapján el kellene nyernie a 
kérdéses állást.

A Bizottság megjegyzi, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 5. cikke értelmében 
a Közösségnek az e szerződésben ráruházott hatáskörök keretén belül kell eljárnia. Az oktatás 
területén a Szerződés 149. cikke úgy rendelkezik, hogy a Közösség a tagállamok közötti 
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együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és 
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó 
hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket. Ebben az összefüggésben az 
egyetemi diplomák tanulmányi célú elismerése a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
Ami a petíció benyújtója által hivatkozott bolognai folyamatot illeti, ez nem kötelező 
szabályokból álló rendelkezés, hanem egy önkéntes és kormányközi folyamat, melynek 
reformjait még nem vezették be az egyetemi tanulmányok összes területén a tagállamokban.

Ugyanakkor a Bizottság állandóan ösztönzi a diákok mobilitását, amint azt a fiatalok 
tanulmányi célú mobilitásáról szóló, 2009 júliusában kiadott zöld könyv is bizonyítja: az 
oktatás területével kapcsolatos fellépéseinek ez az egyik célkitűzése, amelybe beletartozik az 
oklevelek tanulmányi célú elismerésének ösztönzése is (a Szerződés 149. cikkének (2) 
bekezdése). A Bizottság tehát úgy véli, hogy egy oklevél vagy tanulmányi időszak 
elismerésének megfelelő indok nélküli elutasítása, vagy akár a rendkívül hosszú ideig tartó 
vagy költséges eljárások értelmezhetők a szabad mozgáshoz való jogát gyakorló és egy másik 
tagállamban tanulmányokat végzett európai polgár elleni szankcióként. Ilyen esetben az ilyen 
jellegű gyakorlatok a közösségi jog megsértésének tekinthetők. 

A képesítéseknek az EU határain átnyúló elismeréséhez kapcsolódó gyakorlati akadályok jogi 
eljárás nélküli elegyengetése érdekében az Európai Unió ösztönözte a tagállamokat, hogy a 
tanulmányi célú elismerés és a szakképesítések elismerése érdekében hozzanak létre egy 
információs központokból álló hálózatot, ami az érintett országok információs központjainak 
közvetlen kapcsolatán keresztül gyakran segíthet megoldani az ilyen jellegű problémákat. 
Amennyiben a petíció benyújtója az okleveleinek és tanulmányi idejének elismerésére 
vonatkozóan bővebb tájékoztatást kíván kapni, javasoljuk, hogy forduljon az ENIC-NARIC 
hálózathoz. Az összes tagállamban működő valamennyi cím és kapcsolattartó pont 
megtalálható a következő internetes honlapon:

http://www.enic-naric.net/


