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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0690/2011 af José Antonio Galdón Ruiz, spansk statsborger, for 
"Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de España" (COGITI), om uenighed vedrørende ligestillingen af 
akademiske grader mellem et spansk universitet og det britiske agentur, der 
behandler sagen.

1. Sammendrag

Andragendet vedrører en strid mellem det spanske universitet i Castilla La Mancha og det 
nationale center for oplysninger om anerkendelse i Det Forenede Kongerige (Naric). Det 
spanske universitet tildeler grader som teknisk industriingeniør efter et treårigt studium, som 
de anser for at være fuldt kvalificerende til arbejdet som ingeniør. Naric anerkender kun 
denne grad som et Diploma of Higher Education/Higher National Diploma, som i Det 
Forenede Kongerige opnås efter et studium på to år. En sådan eksamen anerkendes ikke som 
tilstrækkelig kvalifikation til at blive ingeniør. Andrageren mener, at denne 
uoverensstemmelse udgør en hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed og er udtryk for 
diskrimination. Der har været adskillige forsøg på at komme til enighed. Sluttelig har Naric 
tilbudt at foretage en gennemgang af kriterierne for ækvivalens til en pris af 26.615 euro, som 
det spanske universitet skal betale. Andrageren anmoder de europæiske myndigheder om at 
undersøge denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Kommissionen bemærker, at andrageren hovedsageligt hævder, at det nationale center for 
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oplysninger om anerkendelse i Det Forenede Kongerige (Naric) i sin 
sammenlignelighedsudtalelse vedrørende den spanske uddannelse til teknisk industriingeniør 
(Ingeniero Técnico) uretmæssigt har fundet, at nævnte uddannelse kan sammenlignes med 
Diploma of Higher education (DipHE) eller grundeksamen BTEC/SQA Higher National 
Diploma (hND) i stedet for at erklære den sammenlignelig med en britisk bacheloruddannelse 
i ingeniørvirksomhed, i strid med artikel 45, 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 14 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. 

Kommissionen bemærker endvidere, at andrageren hævder, at britiske arbejdsgivere
henholder sig til en sådan sammenlignelighedsudtalelse med henblik på ansættelse, og 
eftersom der er en tendens til, at jobtilbud indeholder krav om, at ansøgere skal have en 
bacheloruddannelse eller lignende som en af betingelserne for at sende en ansøgning, 
overvejes ansøgninger fra spanske tekniske industriingeniører ikke til sådanne stillinger, selv 
om ansøgerne ville være i besiddelse af de nødvendige færdigheder, den nødvendige viden og 
de nødvendige kompetencer til de pågældende job. Desuden påpeger andrageren, at den 
sammenlignelighedsudtalelse, der er uenighed om, forårsager alvorlige gener for spanske 
tekniske industriingeniører, som ønsker at videreføre deres akademiske studier i Det Forenede 
Kongerige, eftersom der sædvanligvis kræves en bacheloruddannelse for at komme ind på 
studiet. Endelig understreger andrageren, at efter udveksling af oplysninger mellem de 
spanske myndigheder, navnlig det generelle råd for tekniske industriingeniører (Consejo 
general de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales de España –
COGITI), og det nationale center for oplysninger om anerkendelse i Det Forenede Kongerige 
(Naric) har sidstnævnte foreslået at vurdere kvalifikationen "Ingeniero Técnico" gennem en 
benchmarkingundersøgelse til en endelig pris på 26.615 EUR, hvilket andrageren anser for at 
være urimeligt og økonomisk et uforholdsmæssigt stort beløb.

Kommissionen vil først bemærke, at den har modtaget klager vedrørende denne situation fra 
flere spanske tekniske ingeniører og fra selve COGITI. Efter Kommissionens vurdering af 
situationen som fremlagt i disse klager, er Kommissionen, samtidig med at den beklager, at 
sammenlignelighedserklæringen, der udstedes af det nationale center for oplysninger om 
anerkendelse i Det Forenede Kongerige (Naric), giver anledning til vanskeligheder for 
spanske tekniske ingeniører med hensyn til at udøve deres profession i Det Forenede 
Kongerige, nået frem til den konklusion, at den ikke kan forfølge sagen yderligere. Efter en 
nøje undersøgelse af dette andragende mener Kommissionen, at der ikke er nogen grund til at 
fravige denne konklusion i den nuværende sag af de i det følgende anførte årsager.

Kommissionen vil først erindre om, at den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser 
henhører under medlemsstaternes kompetence. I henhold til artikel 165 i TEUF har 
medlemsstaterne det fulde ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af deres 
uddannelsessystemer, om end de skal overholde EU-lovgivningen i udøvelsen af disse 
beføjelser. Kommissionen indtager derfor det synspunkt, at det ligger uden for rammerne af 
EU-lovgivningen, at den overvejer det nationale center for oplysninger om anerkendelse i Det 
Forenede Kongeriges (Narics) holdning vedrørende dette eksamensbevis, da en sådan 
vurdering udelukkende henhører under nationale myndigheders kompetence, og at der ikke er 
tegn på en overtrædelse af bestemmelser i EU-lovgivningen hos det nationale center for 
oplysninger om anerkendelse i Det Forenede Kongeriges (Narics) udøvelse af sine 
kompetencer i forbindelse med denne sag. Kommissionen ønsker ligeledes at tilføje, at i 
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henhold til artikel 51 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er 
charterets bestemmelser alene rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. 
Derfor kan bestemmelserne i artikel 14 i chartret ikke anses for at være gældende for denne 
situation.
Med hensyn til de vanskeligheder, som de spanske tekniske ingeniører står over for 
vedrørende det britiske arbejdsmarked, vil Kommissionen indlede med at påpege, at spanske 
tekniske ingeniører ikke har vanskeligheder med anerkendelsen af deres eksamensbeviser til 
faglige formål (inden for betydningen af artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer), da 
deres eksamensbeviser normalt anerkendes af ECUK (Engineering Council UK) som 
forskriftsmæssige for status som godkendt ingeniør. Ikke desto mindre understreger 
Kommissionen, at eksamensbeviser, der udstedes i en given medlemsstat, skal gøre det muligt 
for indehaveren heraf ikke blot at udøve et lovreguleret erhverv i en anden medlemsstat, men 
også at udøve det pågældende erhverv der under de samme forhold, som gælder for 
indehavere af nationale eksamensbeviser. Eftersom det hævdes, at de fleste jobtilbud 
pålægger, at ansøgeren har en bacheloruddannelse i ingeniørvidenskab, som en foreløbig 
betingelse, kunne dette krav rent faktisk stille spanske tekniske ingeniører ugunstigt, når deres 
kvalifikation ikke anerkendes som svarende til en uddannelse. Kommissionen mener 
imidlertid, at de nationale domstole bør træffe afgørelse fra sag til sag for at afgøre, om 
spanske tekniske ingeniører ville være i stand til at udføre de opgaver, der kræves, og hvorvidt 
det unødvendigt hindrer bevægelsesfriheden i henhold til bestemmelserne i artikel 45 i TEUF 
at pålægge sådanne betingelser. 

Endelig vedrørende udgiften til evalueringen gennem den benchmarkingundersøgelse, der 
foreslås af det nationale center for oplysninger om anerkendelse i Det Forenede Kongerige 
(Naric), vil Kommissionen understrege, at den ikke vedrører en individuel vurdering, men 
udgør et forslag til en omfattende benchmarkingundersøgelse med henblik på yderligere at 
evaluere kvalifikationen "Ingeniero Técnico" efter COGITI's anmodning om gennemgang af 
den sammenlignelighedsudtalelse, der er uenighed om. Et sådant forslag kan derfor ikke anses 
for potentielt at udgøre en hindring for akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og 
dermed spanske tekniske ingeniørers bevægelsesfrihed, da der ikke er noget, der tyder på, at 
de i forslaget nævnte udgifter udgør andet end de reelle udgifter til en sådan undersøgelse.

Konklusion

I lyset af disse konklusioner har Kommissionen ikke kompetence til at gribe ind i denne sag. 
Kommissionen bemærker dog, at de problemer, som spanske tekniske ingeniører står over for 
i Det Forenede Kongerige, lader til at stamme fra britiske arbejdsgiveres manglende kendskab 
til ECUK's anerkendelse af deres eksamensbeviser, og at de anvender det nationale center for 
oplysninger om anerkendelse i Det Forenede Kongeriges (Narics) 
sammenlignelighedsudtalelse til rekruttering. Kommissionen er af den opfattelse, at yderligere 
bilaterale kontakter mellem de kompetente myndigheder i Spanien og i Det Forenede 
Kongerige samt mulige gunstige retsafgørelser vedrørende individuelle sager kan rette op på 
denne situation."


