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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0690/2011 dėl Ispanijos universiteto ir atsakingos JK agentūros 
tarpusavio ginčo dėl mokslo laipsnių lygiavertiškumo, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis José Antonio Galdón Ruiz organizacijos „Consejo General de 
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España“ 
(COGITI) vardu

1. Peticijos santrauka

Ši peticija susijusi su Ispanijos Kastilijos-La Mančos universiteto ir JK nacionalinio 
pripažinimo informacijos centro (NARIC) ginču. Ispanijos universitetas po trejų metų studijų, 
kurias jis laiko pakankamomis inžinieriaus kvalifikacijai įgyti, suteikia pramonės inžinieriaus 
techniko laipsnį. NARIC šį mokslo laipsnį pripažįsta tik kaip aukštojo mokslo diplomą 
(nacionalinį aukštojo mokslo diplomą), kuris JK suteikiamas po dvejų metų studijų. Tokiu 
laipsniu nesuteikiama inžinieriaus kvalifikacija. Peticijos pateikėjas mano, kad šis 
neatitikimas yra kliūtis laisvam asmenų ir darbuotojų judėjimui, taip pat diskriminacijos 
apraiška. Daug kartų bandyta rasti bendrą sprendimą. Galiausiai NARIC pasiūlė persvarstyti 
lygiavertiškumo kriterijus, o išlaidas, siekiančias 26 615 EUR, turėtų padengti Ispanijos 
universitetas. Peticijos pateikėjas prašo ES institucijos atlikti tyrimą šiuo klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjas iš esmės tvirtina, kad JK NARIC savo paskelbtoje 
lyginamojoje ataskaitoje dėl Ispanijoje suteiktos pramonės inžinieriaus techniko kvalifikacijos 
(isp. Ingeniero Técnico) klaidingai šią kvalifikaciją laiko lygintina su aukštojo mokslo 
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diplomu (DipHE) arba BTEC/SQA nacionalinio aukštojo mokslo diplomo (hND) standartiniu 
(pamatiniu) laipsniu, užuot pripažinęs, kad jis lygintinas su Jungtinės Karalystės inžinerijos 
bakalauro laipsniu, pažeisdamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45, 165 ir 
166 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 14 straipsnį. 

Be to, Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjas tvirtina, jog Jungtinės Karalystės darbdaviai, 
priimdami į darbą, remiasi šia lyginamąja ataskaita ir, kadangi siūlant darbą viena iš paraiškų 
teikimo sąlygų yra reikalavimas turėti bakalauro arba lygiavertį laipsnį, Ispanijos pramonės 
inžinierių technikų paraiškos šiai darbo vietai užimti nesvarstomos, nors pareiškėjai ir turėtų 
šiems darbams būtinų įgūdžių, žinių ir kompetencijos. Be to, peticijos pateikėjas nurodo, kad 
ginčijama lyginamoji ataskaita kelia didelių nepatogumų Ispanijos pramonės inžinieriams 
technikams, norintiems tęsti mokslą Jungtinės Karalystės universitetuose, nes paprastai stojant 
reikalaujama turėti bakalauro laipsnį. Galiausiai peticijos pateikėjas pabrėžia, kad, Ispanijos 
valdžios institucijoms, visų pirma Pramonės inžinierių technikų generalinei tarybai (isp. 
Consejo general de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales de España
– COGITI) ir JK NARIC apsikeitus informacija, pastarasis pasiūlė įvertinti Ingeniero Técnico
kvalifikaciją atliekant lyginamąją analizę, kurios galutinė kaina būtų 26 615 EUR ir kuri, 
peticijos pateikėjo nuomone, yra nesąžininga ir finansiškai neproporcinga priemonė.

Komisija visų pirma pažymi, kad gavo kelių Ispanijos inžinierių technikų ir paties COGITI 
skundus dėl šios padėties. Atlikusi tuose skunduose nurodytos padėties vertinimą, Komisija, 
apgailestaudama, kad JK NARIC paskelbta lyginamoji ataskaita trukdo Ispanijos inžinieriams 
technikams dirbti pagal profesiją Jungtinėje Karalystėje, priėjo prie išvados, kad ji negali 
toliau nagrinėti šio klausimo. Atidžiai išnagrinėjusi šią peticiją Komisija mano, kad nėra 
pagrindo nesilaikyti šios išvados dėl toliau nurodytų priežasčių.

Komisija visų pirma primena, kad diplomų pripažinimas mokslo tikslais yra nacionalinių 
institucijų kompetencijos sritis, nes pagal SESV 165 straipsnį valstybės narės yra visiškai 
atsakingos už mokymo turinį ir savo švietimo sistemų organizavimą, nors vykdydamos šiuos 
įgaliojimus jos turi laikytis ES teisės. Todėl Komisija mano, kad pagal ES teisę jai 
nepriklauso persvarstyti JK NARIC pozicijos dėl šio diplomo, nes tokie vertinimai priklauso 
išimtinei nacionalinės valdžios institucijų kompetencijai, ir kad nėra įrodymų, kad JK NARIC 
naudodamasi savo kompetenciją šiuo klausimu būtų pažeidusi ES teisės aktų nuostatas. Be to, 
Komisija priduria, kad pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnį 
chartijos nuostatos valstybėms narėms taikomos tik tada, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę. 
Taigi chartijos 14 straipsnio nuostatos negali būti laikomos taikytinomis šiuo atveju.
Dėl sunkumų, su kuriais Ispanijos inžinieriai technikai susiduria JK darbo rinkoje, Komisija 
visų pirma pažymi, kad Ispanijos inžinieriams technikams nekyla problemų dėl jų diplomų 
pripažinimo profesiniais tikslais (kaip apibrėžta 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo), turint omenyje tai, 
kad ECUK (JK inžinerijos taryba) paprastai pripažįsta jų diplomus kaip atitinkančius juridiniu 
asmeniu įregistruoto inžinieriaus statuso reikalavimus. Vis dėlto Komisija pabrėžia, kad 
konkrečioje valstybėje narėje išduotais diplomais turi būti suteikta teisė jų turėtojui ne tik 
kitoje valstybėje imtis reglamentuojamos profesinės veiklos, bet ir joje dirbti pagal tą 
profesiją tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos nacionalinių diplomų turėtojams. 
Kadangi tvirtinama, kad daugelis darbo pasiūlymų susiję su išankstine sąlyga pareiškėjui 
turėti inžinerijos bakalauro laipsnį, šis reikalavimas iš tikrųjų galėtų būti nepalankus Ispanijos 
inžinieriams technikams, jei jų kvalifikacija nebūtų pripažinta atitinkančia mokslo laipsnį. 
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Tačiau Komisija mano, kad sprendimą šiuo klausimu kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
priimti nacionaliniai teismai ir jie turėtų nustatyti, ar Ispanijos inžinieriai technikai sugebėtų 
atlikti reikalaujamas užduotis ir ar minėtų sąlygų nustatymas trukdo judėjimo laisvei, kuri 
jiems suteikta pagal SESV 45 straipsnio nuostatas. 

Galiausiai dėl vertinimo atliekant JK NARIC pasiūlytą lyginamąją analizę kainos Komisija 
pabrėžia, kad tai ne pavienis vertinimas, tai pasiūlymas atlikti išsamų lyginamąjį tyrimą, kad 
būtų galima toliau vertinti Ingeniero Técnico kvalifikaciją, COGITI paprašius persvarstyti 
ginčijamą lyginamąją ataskaitą. Todėl negalima teigti, kad šis pasiūlymas galbūt trukdo 
diplomų pripažinimui mokslo tikslais, taigi ir Ispanijos inžinierių technikų judėjimo laisvei, 
ypač dėl to, kad nėra įrodymų, jog pasiūlyme minimos išlaidos būtų kas nors kita nei tikra šio 
tyrimo kaina.

Išvada

Atsižvelgiant į šias išvadas Komisija nėra įgaliota imtis veiksmų šiuo klausimu. Tačiau ji 
pažymi, kad problemos, su kuriomis Ispanijos inžinieriai technikai susiduria JK, atrodo, kyla 
dėl to, jog JK darbdaviai nežino, kad ECUK pripažįsta jų diplomus ir priimdami į darbą 
remiasi JK NARIC lyginamąja ataskaita. Komisijos nuomone, tolesni dvišaliai Ispanijos ir JK 
kompetentingų institucijų santykiai ir galimi palankūs teismo sprendimai dėl atskirų atvejų 
gali ištaisyti padėtį.“


