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Tárgy: José Antonio Galdón Ruiz spanyol állampolgár által a Consejo General de 
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España 
(COGITI) nevében benyújtott 0690/2011. számú petíció egy spanyol egyetem 
és az Egyesült Királyság illetékes ügynöksége között a diplomák 
egyenértékűsége tárgyában fennálló vitáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció a Castilla–La Mancha-i spanyol egyetem, illetve az Egyesült Királyság képesítések 
elismerésével foglalkozó tájékoztatási szolgálata (Naric) közötti vitát érinti. A spanyol 
egyetem három éves tanulmányi időszakon alapuló üzemmérnöki diplomákat bocsát ki, 
amelyeket a mérnöki hivatás gyakorlásához szükséges teljes képesítésnek tekintenek. A Naric 
ezt a diplomát csupán felsőfokú tanulmányokat igazoló oklevélként/felsőoktatásban szerzett 
képesítésként ismeri el; egy ilyen képesítéshez az Egyesült Királyságban 2 éves képzés 
szükséges. Ezt a diplomát nem ismerik el a mérnöki hivatás gyakorlásához szükséges teljes 
képesítésként. A petíció benyújtójának véleménye szerint ez az ellentmondás akadályozza a 
személyek és a munkavállalók szabad mozgását, és megkülönböztetést jelent. Számos 
kísérletet tettek arra, hogy közös nevezőt találjanak. A Naric végül felajánlotta, hogy 
26 615 euró összegért – amelyet a spanyol egyetemnek számolnak fel – elvégzi a 
megfeleltetési kritériumok felülvizsgálatát. A petíció benyújtója arra kéri az európai 
hatóságot, hogy vizsgálja ki az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtója állításának lényege, hogy az Egyesült 
Királyságbeli Naric a spanyol üzemmérnöki (Ingeniero Técnico) képesítés kapcsán annak 
összehasonlíthatóságára vonatkozóan kiadott nyilatkozatában helytelenül ítélte úgy, hogy az 
említett képesítés felsőfokú tanulmányokat igazoló oklevélnek/felsőoktatásban szerzett 
képesítésnek feleltethető meg, nem pedig a brit BA szintű mérnökképesítésnek, és ezzel 
megsértette az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45., 165. és 166. cikkét, 
valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikkét. 

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a petíció benyújtója szerint a brit munkaadók 
munkaerő-toborzáskor az ilyen összehasonlíthatósági nyilatkozatokra támaszkodnak, és mivel 
az állásajánlatok megpályázásának egyre gyakrabban feltétele, hogy a pályázó BA vagy 
ennek megfelelő képesítéssel rendelkezzen, a spanyol üzemmérnökök pályázatait ezen állások 
esetében nem veszik figyelembe; holott a jelentkezők rendelkeznek a szükséges készségekkel 
és ismeretekkel és alkalmasak a szóban forgó állások betöltésére. A petíció benyújtója 
ezenkívül arra is rámutat, hogy a vitatott összehasonlíthatósági nyilatkozat komoly 
kellemetlenségeket okoz azoknak a spanyol üzemmérnököknek, akik az Egyesült 
Királyságban szeretnék folytatni egyetemi tanulmányaikat, tekintve, hogy ennek általában a 
BA képesítés az előfeltétele. A petíció benyújtója végül kiemeli, hogy a spanyol hatóságok, 
különösen az üzemmérnökök általános tanácsa (Consejo general de colegios oficiales de 
peritos e ingenieros técnicos industriales de España – COGITI) és az egyesült királysági 
Naric közötti információcserét követően ez utóbbi felajánlotta, hogy összesen 26 615 euró 
végső összegért elvégzi az Ingeniero Técnico képesítés összehasonlításon alapuló értékelését, 
amely a petíció benyújtójának véleménye szerint tisztességtelen és pénzügyileg aránytalan.

A Bizottság először is szeretné megjegyezni, hogy több spanyol üzemmérnöktől és magától a 
COGITI-től is kapott ezzel a helyzettel kapcsolatos panaszt. A panaszokban vázolt helyzet 
értékelését követően a Bizottság – bár sajnálja, hogy az egyesült királysági Naric által kiadott 
összehasonlíthatósági nyilatkozat megnehezíti a spanyol üzemmérnökök számára, hogy az 
Egyesült Királyságban szakmájukat gyakorolják – arra a következtetésre jutott, hogy nem 
tudja tovább vizsgálni a kérdést. E petíció gondos elemzését követően a Bizottság úgy véli, 
hogy ebben az esetben e következtetéstől az alább kifejtett okok miatt nincs oka eltérni.

A Bizottság először is emlékeztet arra, hogy a képesítések egyetemi célú elismerése a nemzeti 
hatóságok felelősségi körébe tartozik; az EUMSZ 165. cikke értelmében oktatási rendszereik 
tartalmáért és szervezeti felépítéséért teljes mértékben a tagállamok felelnek, bár e hatáskörük 
gyakorlása során meg kell felelniük az Európai Unió előírásainak. A Bizottság véleménye 
szerint ezért az uniós jog hatályán kívül esik, hogy felülvizsgálja az egyesült királysági Naric 
e képesítéssel kapcsolatos álláspontját, mivel az efféle értékelések a nemzeti hatóságok 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak, és mivel semmi sem utal arra, hogy a Naric e hatáskörének 
gyakorlása során megsértette volna az Európai Unió jogszabályainak rendelkezéseit. A 
Bizottság ehhez még hozzátenné, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. cikke 
szerint a Charta rendelkezései csak annyiban kötik a tagállamokat, amennyiben az Unió jogát 
hajtják végre. Ebből az következik, hogy a Charta 14. cikkének rendelkezései e helyzetre nem 
alkalmazandók.
A spanyol üzemmérnökök által az Egyesült Királyság munkaerőpiacán tapasztalt 
nehézségekkel kapcsolatban a Bizottság először is felhívná a figyelmet arra, hogy a spanyol 
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üzemmérnökök nem szembesülnek problémákkal, amikor képesítésüket (a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 4. cikke értelmében) szakmai célból szeretnék elismertetni, mivel az ECUK 
(Engineering Council UK) általában elismeri, hogy képesítéseik megfelelnek a bejegyzett 
mérnöki státusz követelményeinek. A Bizottság mindazonáltal hangsúlyozza, hogy egy adott 
tagállamban kibocsátott képesítéseknek nemcsak arra kell feljogosítaniuk birtokosaikat, hogy 
egy másik tagállamban valamely szabályozott szakmát gyakorolhassák, hanem arra is, hogy 
azt ugyanolyan feltételekkel tehessék, mint az abban a tagállamban kibocsátott képesítéssel 
rendelkezők. Mivel állítólag a legtöbb állásajánlat feltételül szabja, hogy a jelentkező BA 
szintű mérnöki diplomával rendelkezzen, ez a követelmény valóban hátrányos helyzetbe 
hozhatja a spanyol üzemmérnököket, amennyiben képesítésüket nem ismerik el ezzel 
egyenértékűnek. A Bizottság azonban úgy véli, hogy ebben az ügyben a nemzeti 
bíróságoknak kell ítélkezniük, eseti alapon eldöntve azt, hogy a spanyol üzemmérnökök 
képesek lennének-e ellátni a szükséges feladatokat, és hogy a szükségtelen kikötések 
hátráltatják-e a munkavállalók számára az EUMSZ 45. cikke által biztosított szabad mozgást. 

Végül a diplomák összehasonlíthatósági értékelésének az egyesült királysági Naric által 
javasolt költségével kapcsolatban a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy ez nem egy egyedi 
értékelésre vonatkozik, hanem egy átfogó értékelő tanulmány elkészítésére irányuló javaslat, 
amelynek célja, hogy a COGITI-nek a vitatott összehasonlíthatósági nyilatkozat 
felülvizsgálatára irányuló kérése nyomán az Ingeniero Técnico képesítést további értékelés 
alá vonja. Ennek megfelelően egy ilyen javaslat nem ítélhető meg úgy, mint amely 
potenciálisan hátráltatja a képesítések egyetemi célú elismerését – és ennélfogva a spanyol 
üzemmérnökök szabad mozgását – különösen, mivel semmi nem utal arra, hogy a javaslatban 
említett összeg egy ilyen tanulmány elvégzésének valódi költségein kívül mást is magában 
foglalna.

Következtetés

A fenti következtetésekre tekintettel a Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy ebbe az ügybe 
beavatkozzon. Mindazonáltal megjegyzi, hogy a spanyol üzemmérnökök által az Egyesült 
Királyságban tapasztalt problémák abból fakadnak, hogy az egyesült királysági munkaadók 
nincsenek tisztában azzal, hogy e képesítéseket az ECUK elismeri, és ezért munkaerő-
toborzáskor a Naric összehasonlíthatósági nyilatkozatára támaszkodnak. A Bizottság 
véleménye szerint a helyzetet a spanyolországi és egyesült királysági illetékes testületek 
közötti további kétoldalú kapcsolatfelvételek és egyedi esetekben hozott esetlegesen kedvező 
bírósági ítéletek oldhatják meg.


