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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0690/2011, внесена от José Antonio Galdón Ruiz, с испанско 
гражданство, от името на Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), относно спор относно 
приравняването на дипломи между испански университет и отговорната 
агенция на Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Тази петиция се отнася до спор между испанския университет на Кастилия-Ла Манча и 
Националния информационен център за признаване в Обединеното кралство (NARIC).
Испанският университет присъжда диплома за технически промишлен инженер въз 
основа на тригодишен курс на обучение, който счита за пълна инженерна 
квалификация. NARIC признава тази диплома единствено като диплома за висше 
образование/национална диплома за полувисше образование, която в Обединеното 
кралство е диплома за двугодишен курс на обучение. Такава диплома не се признава за 
пълна инженерна квалификация. Вносителят на петицията счита, че това 
несъответствие представлява пречка пред свободното движение на хора и работници, 
както и дискриминация. Направени са многобройни опити да бъде намерена пресечна 
точка. Най-накрая NARIC е предложил да направи преглед на критериите за 
приравняване срещу цена от 26 615 евро, която следва да бъде платена от испанския 
университет. Вносителят моли Европейския парламент да извърши разследване на този 
случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.
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Комисията отбелязва, че вносителят на петицията основно твърди, че Националният 
информационен център за признаване в Обединеното кралство (NARIC) в своето 
сравнително изследване относно испанската квалификация за технически промишлен 
инженер (Ingeniero Técnico) погрешно е счел въпросната квалификация за равностойна 
на диплома за висше образование (DipHE) или на BTEC/SQA национална диплома за 
полувисше образование (hND) за стандартна/основна университетска степен, вместо да 
я обяви за равностойна на британската степен бакалавър по инженерство, нарушавайки 
членове 45, 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 14 
от Хартата за основните права на Европейския съюз. 

Освен това Комисията отбелязва, че вносителят на петицията твърди, че британските 
работодатели се позовават на това сравнително изследване при наемането на работа и 
тъй като има тенденция в обявите за работа да се включва изискване за притежаване на 
бакалавърска степен или на неин еквивалент като условие за кандидатстване по 
обявата, кандидатурите за подобни позиции на испанските технически промишлени 
инженери не се разглеждат,  въпреки че кандидатите би следвало да имат необходимите 
умения, познания и компетенции за въпросните работни места. Освен това вносителят 
на петицията подчертава, че въпросното сравнително изследване създава сериозни 
неудобства на испанските промишлени технически инженери, които искат да 
продължат университетското си образование в Обединеното кралство, поради факта, че 
за приема обикновено се изисква притежаването на бакалавърска степен. Вносителят на 
петицията подчертава в крайна сметка, че след обмена на информация между 
испанските органи, по-специално между Главния съвет на промишлените технически 
инженери (Consejo general de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales 
de España – COGITI) и Националния информационен център за признаване в 
Обединеното кралство (NARIC), накрая е предложено квалификацията на технически 
инженер да бъде оценена чрез използване на сравнителни показатели  на окончателната 
сума от 26,615 евро, което вносителят на петицията счита за несправедливо и 
непропорционално от финансова гледна точка.

На първо място Комисията би искала да отбележи, че е получавала жалби по този 
въпрос от няколко испански технически инженери и от Главния съвет на 
промишлените технически инженери. След като е разгледала положението, както е 
представено в тези жалби, Комисията е стигнала до заключението, като същевременно 
изразява съжаление, че сравнителното изследване на Националния информационен 
център за признаване в Обединеното кралство (NARIC) създава проблеми на 
испанските технически инженери при практикуване на професията им в Обединеното 
кралство, че не може да продължи да разглежда случая. След внимателен анализ на 
настоящата петиция Комисията счита, че поради гореизброените причини, в 
конкретния случай няма причина да отстъпва от това заключение.

На първо място Комисията би искала да припомни, че признаването на дипломите за 
университетско образование е от компетентността на националните органи; съгласно 
член 165 от ДФЕС държавите членки носят пълната отговорност относно съдържанието 
на обучението и организацията на образователните системи, като все пак следва да се 
съобразят със законодателството на ЕС, когато упражняват подобни правомощия. 
Следователно Комисията счита, че е извън правомощията й съгласно 
законодателството на ЕС да преразглежда позицията на Националния информационен 
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център за признаване в Обединеното кралство (NARIC) относно тази диплома, тъй като 
подобни оценки са от изключителните правомощия на националните органи, и че не са 
налице признаци за нарушение на разпоредбите на законодателството на ЕС при 
упражняване на правомощията на Националния информационен център за признаване в 
Обединеното кралство (NARIC) в този случай. Комисията би искала да добави също, че 
съгласно член 51 от Хартата за основните права на Европейския съюз, разпоредбите на 
Хартата са насочени към държавите членки единствено когато те прилагат 
законодателството на Съюза. Следователно разпоредбите на член 14 от Хартата не 
могат да се приложат в настоящата ситуация.
Относно проблемите, с които се сблъскват испанските технически инженери на 
трудовия пазар в Обединеното кралство, Комисията би искала най-напред да подчертае, 
че испанските технически инженери нямат проблем с признаването на своите дипломи 
за професионални цели (по смисъла на член 4 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации), тъй като техните дипломи по принцип са признати от 
ECUK (Съвет на инженерите в Обединеното кралство) и се счита, че изпълняват 
изискванията за признатия статут на инженер. Въпреки това Комисията подчертава, че 
издадените дипломи в дадена държава членка следва да позволят на своя притежател не 
само да получи достъп до установена професия в друга държава членка, но и да 
упражнява такава професия в тази държава при същите условия, които се прилагат за 
притежателите на национални дипломи. След като се предполага, че повечето обяви за 
работа изискват кандидатът да има бакалавърска степен по инженерство като първо 
условие, подобно изискване би могло действително да бъде пречка за испанските 
инженери, при положение че тяхната квалификация не се признава за равностойна на 
университетска диплома. Въпреки това Комисията счита, че националните съдилища 
следва да вземат решение по този въпрос, като разгледат всеки отделен казус, и да 
определят дали испанските технически инженери са способни да изпълняват 
изискваните задачи и дали налагането на подобни условия излишно затруднява 
свободата на движение, която им е предоставена от разпоредбите на член 45 от ДФЕС. 

На последно място, относно стойността от оценяването чрез използване на сравнителни 
показатели, предложено от Националния информационен център за признаване в 
Обединеното кралство (NARIC), Комисията би искала да подчертае, че това не се 
отнася за индивидуалната оценка, а представлява предложение за изчерпателно 
проучване с използване на сравнителни показатели за целите на по-нататъшното 
оценяване на квалификацията технически инженер съгласно искането на Главния съвет 
на промишлените технически инженери (COGITI) за преразглеждане на въпросното 
сравнително изследване. Следователно подобно предложение не може да бъде считано 
за потенциално възпрепятстване на академичното признаване на дипломи и, 
следователно, на свободата на движение на испанските технически инженери, по-
специално тъй като няма признаци за това, че споменатите в предложението разходи 
представляват нещо друго, освен действителните разходи за подобно обучение.

Заключение

Предвид тези заключения Комисията няма правомощия да се намеси по случая. 
Въпреки това тя отбелязва, че проблемите, с които се сблъскват испанските технически 
инженери в Обединеното кралство, изглежда се дължат на факта, че работодателите в 
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Обединеното кралство не са наясно с признаването на дипломите от Съвета на 
инженерите в Обединеното кралство (ECUK) и разчитат на сравнителното изследване 
на Националния информационен център за признаване в Обединеното кралство 
(NARIC) при набирането на служители. Комисията счита, че последващите двустранни 
контакти между компетентните органи в Испания и Обединеното кралство, както и 
благоприятни решения на съдилищата по отделните казуси, могат да доведат до изход 
от това положение.


