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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1355/2010, którą złożył Christian Hehn (Niemcy) w sprawie 
uniemożliwiania absolwentom zagranicznych uniwersytetów rozpoczęcia 
zatrudnienia w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że na mocy prawa, które jego zdaniem wywodzi się z czasów 
nazistowskich, niemieckie władze uniemożliwiają absolwentom zagranicznych uniwersytetów 
funkcjonowanie na niemieckim rynku pracy. Składający petycję, obywatel Niemiec 
i absolwent zagranicznego uniwersytetu, jest zdania, że padł ofiarą dyskryminacji oraz że 
niemieckie władze mają obowiązek uznania jego kwalifikacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję wniósł już wcześniej skargę do Komisji w sprawie nieuznawania 
w Niemczech jego dyplomu ukończenia z wyróżnieniem studiów w Wielkiej Brytanii. 
Skarżący twierdził także, że posiadacze dyplomów uzyskanych w innych państwach 
członkowskich nie mogą – w przeciwieństwie do absolwentów uczelni niemieckich – używać 
swych tytułów naukowych w Niemczech.

Po zbadaniu sprawy skarga została odrzucona na podstawie poniższych przesłanek:

Składający petycję nie miał zamiaru wykonywania w Niemczech zawodu regulowanego. 
W związku z powyższym nie musiał on ubiegać się o uznanie jego kwalifikacji w celu 



PE473.739v01-00 2/2 CM\879012PL.doc

PL

wykonywania zawodu. Ocena dotycząca stwierdzenia zgodności kwalifikacji 
z proponowanym stanowiskiem leży w gestii potencjalnego pracodawcy. Komisja nie 
stwierdziła zatem żadnego naruszenia przez władze niemieckie europejskich przepisów w tej 
kwestii.

Skarżący nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tego, że posiadacze dyplomów 
uzyskanych w innych państwach członkowskich nie mogą używać swych tytułów naukowych 
w Niemczech. W szczególności skarżący nie przedstawił dowodu potwierdzającego, że 
Niemcy nie zastosowały się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Dietera 
Krausa z dnia 31 marca 1993 r. (C-19/92). W myśl orzecznictwa Trybunału artykuły 
Traktatów „muszą być interpretowane w sposób niewykluczający sytuacji, w której państwo 
członkowskie zakazuje jednemu ze swoich obywateli posiadającemu podyplomowy stopień 
naukowy uzyskany w innym państwie członkowskim używania tego tytułu na swoim 
terytorium bez wydanego w tym celu zezwolenia administracyjnego, pod warunkiem, że 
procedura wydawania zezwolenia zmierza wyłącznie do zweryfikowania, czy podyplomowy 
stopień naukowy został właściwie nadany, jest łatwo dostępna i nie wiąże się z koniecznością 
uiszczenia nadmiernych opłat administracyjnych, każda odmowa może być przedmiotem 
postępowania, dana osoba może ustalić przyczyny takiej decyzji, a także, że kary 
przewidziane w związku z nieprzestrzeganiem procedury wydawania zezwolenia nie są 
dysproporcjonalne w stosunku do ciężaru wykroczenia.” Komisja nie stwierdziła zatem 
żadnego naruszenia przez władze niemieckie prawa UE w tej kwestii.


