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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1355/2010, adresată de Christian Hehn, de cetățenie germană, 
privind restricționarea de la ocuparea forței de muncă în Germania a 
absolvenților cu diplome obținute de la universități din străinătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că, în conformitate cu o lege care, după spusele sale, datează din 
perioada nazistă, autoritățile germane restricționează accesul pe piața forței de muncă 
germane a absolvenților care au obținut diplome de la universități din străinătate. Petiționarul, 
un cetățean german cu o diplomă obținută la o universitate non-germană, consideră că este 
victima discriminării și că autoritățile germane ar trebui să recunoască calificarea sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarul a depus deja o plângere la Comisie pentru nerecunoașterea în Germania a 
diplomei sale de licență de 4 ani de studiu obținută în Marea Britanie. Autorul plângerii a 
susținut, de asemenea, că titularii unei calificări obținute în alte state membre nu își pot folosi 
titlul în Germania, spre deosebire de titularii de diplome germane.

După examinare, dosarul plângerii a fost închisă din următoarele motive:

Petiționarul nu intenționa să exercite o profesie reglementată în Germania. În consecință, nu 
era necesar ca acesta să solicite recunoașterea calificării sale pentru a exercita profesia. 
Rămâne la latitudinea potențialului său angajator să stabilească dacă diploma este adecvată 
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ofertei de muncă. Prin urmare, Comisia nu a identificat în această cauză nicio încălcare a 
dreptului european de către autoritățile germane.

Autorul plângerii nu a furnizat nicio probă privind imposibilitatea titularilor de calificări 
obținute în alte state membre de a-și folosi diploma în Germania. În special, autorul plângerii 
nu a furnizat dovezi că Germania nu respectă hotărârea Curții de Justiție, jurisprudența Dieter 
Kraus din 31 martie 1993 (C-19/92). În această cauză, Curtea a hotărât că articolele Tratatului 
„trebuie interpretate în sensul că acestea permit unui stat membru să interzică unui resortisant 
al său, titular al unei diplome universitare Ciclul III emise în alt stat membru, utilizarea acelui 
titlu pe teritoriul său în lipsa unei autorizații administrative în acest scop, cu condiția ca 
procedura de autorizare să aibă ca scop unic să verifice dacă diploma universitară Ciclul III a 
fost emisă în condiții corespunzătoare, ca procedura să fie ușor accesibilă și să nu necesite 
plata unor taxe administrative excesive, ca orice refuz al autorizării să poată fi contestat în 
justiție, ca persoana în cauză să aibă dreptul să i se aducă la cunoștință motivele care au stat la 
baza acestei decizii și ca penalitățile impuse pentru nerespectarea procedurii de autorizare să 
nu fie disproporționate în raport cu gravitatea faptei”. Prin urmare, Comisia nu a identificat în 
această cauză nicio încălcare a dreptului european de către autoritățile germane.


