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neįsileidimo į darbo rinką Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Vokietijos valdžios institucijos iš darbo rinkos išstumia 
užsienyje aukštąjį išsilavinimą įgijusius asmenis, remdamosi įstatymu, kuris, anot peticijos 
pateikėjo, likęs dar nuo nacių laikų. Peticijos pateikėjas jaučiasi diskriminuojamas kaip 
vokietis, aukštojo mokslo diplomą gavęs ne Vokietijos universitete. Jo nuomone, Vokietijos 
valdžios institucijos turėtų pripažinti jo turimą mokslo laipsnį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjas jau pateikė skundą Komisijai dėl Jungtinėje Karalystėje įgyto 
aukštesniojo laipsnio su pagyrimu nepripažinimo Vokietijoje. Skundo pateikėjas taip pat 
įrodinėjo, kad asmenys, įgiję kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje, Vokietijoje negali naudotis 
savo akademiniu laipsniu taip, kaip asmenys, diplomus gavę Vokietijoje.

Atlikus tyrimą, skundo svarstymas buvo baigtas dėl šių priežasčių:

peticijos pateikėjas neketino Vokietijoje verstis reglamentuojama profesine veikla. Dėl to jam 
nereikėjo prašyti pripažinti jo kvalifikaciją siekiant vykdyti profesinę veiklą. Ar kvalifikacija 
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atitinka siūlomo darbo reikalavimus, vertina tik galimas jo darbdavys. Todėl šiuo atveju 
Komisija nenustatė jokio Vokietijos valdžios institucijų įvykdyto Europos teisės aktų 
pažeidimo;

skundo pateikėjas nepateikė jokių įrodymų, kad asmenys, įgiję kvalifikaciją kitoje valstybėje 
narėje, Vokietijoje negali naudotis savo akademiniu laipsniu. Konkrečiai kalbant, skundo 
pateikėjas nepateikė įrodymų, kad Vokietija nesilaiko Teisingumo Teismo sprendimo, teismo 
praktika Dieter Kraus 1993 m. kovo 31 d. (C-19/92). Šios teismo praktikos atveju Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad Sutarties straipsniai „turi būti aiškinami taip, kad jais netrukdoma 
valstybei narei uždrausti savo piliečiams, turintiems akademinį magistro laipsnį, suteiktą 
kitoje valstybėje narėje, naudotis tuo laipsniu jos teritorijoje tam negavus administracinio 
leidimo, jei leidimo suteikimo procedūra siekiama tik patikrinti, ar akademinis magistro 
laipsnis buvo suteiktas deramai, jei procedūra lengvai prieinama ir nereikia mokėti pernelyg 
didelių administracinių mokesčių, jei bet koks leidimo atmetimas gali būti užginčytas teisme, 
jei suinteresuotas asmuo gali sužinoti sprendimo priežastis ir jei už leidimo suteikimo 
procedūros nesilaikymą skiriamos bausmės nėra neproporcingos nusikaltimo rimtumui“. 
Todėl šiuo atveju Komisija nenustatė jokio Vokietijos valdžios institucijų įvykdyto Europos 
teisės aktų pažeidimo.“


