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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0690/2011, ko Consejo General de Colegios Oficiales de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Antonio Galdón Ruiz, par strīdu 
starp Spānijas universitāti un atbildīgo Apvienotās Karalistes aģentūru 
saistībā ar zinātnisko grādu līdzvērtību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts attiecas uz strīdu Starp Kastīlijas-Lamančas Universitāti Spānijā un Apvienotās 
Karalistes Valsts atzīšanas informācijas centru (NARIC). Spānijas universitāte pēc trīs gadu 
studiju cikla piešķir tehniskā rūpniecības inženiera zinātnisko grādu, kuru tā uzskata par 
pilnīgu inženiera kvalifikāciju. NARIC šo zinātnisko grādu atzīst tikai par augstākās izglītības 
diplomu / augstāko valsts diplomu, kas Apvienotajā Karalistē tiek iegūts pēc diviem studiju 
gadiem. Šādu zinātnisko grādu neatzīst par pilnīgu inženiera kvalifikāciju. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka šī nesakritība ir šķērslis personu un darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvībai un ka tā ir diskriminējoša. Ir bijuši vairāki mēģinājumi atrast kopēju risinājumu. 
Visbeidzot NARIC piedāvāja pārskatīt līdzvērtības kritērijus, par maksu EUR 26 615; šīs 
izmaksas būtu jāuzņemas Spānijas universitātei. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas iestādi 
izpētīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisija atzīmē, ka lūgumrakstā galvenokārt ir apgalvots, ka Apvienotās Karalistes NARIC
savā salīdzināmības paziņojumā, ko tas izdeva saistībā ar Spānijas tehniskā rūpniecības 
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inženiera (Ingeniero Técnico) kvalifikāciju, ir kļūdaini uzskatījis minēto kvalifikāciju par 
salīdzināmu ar augstākās izglītības diploma (DipHE) vai ar BTEC/SQA augstākā valsts 
diploma (hND) standarta/pamata zinātnisko grādu tā vietā, lai to atzītu par salīdzināmu ar 
Apvienotās Karalistes bakalaura grādu inženierzinātnēs, tādējādi pārkāpjot Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 45., 165. un 166. pantu un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 14. pantu.

Komisija arī norāda, ka saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto Apvienotās Karalistes 
darba devēji ņem vērā šādu salīdzināmības paziņojumu, pieņemot darbā cilvēkus, un, tā kā 
darba piedāvājumos kā viens no nosacījumiem, lai varētu iesniegt pieteikumu, parasti ir 
ietverta prasība, ka nepieciešams bakalaura grāds vai līdzvērtīgs grāds, Spānijas tehnisko 
rūpniecības inženieru pieteikumi šādām darbavietām netiek izskatīti, lai gan pieteikuma 
iesniedzējiem ir nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences, lai veiktu attiecīgos 
darbus. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka apstrīdētais salīdzināmības paziņojums 
Spānijas tehniskajiem rūpniecības inženieriem, kas vēlas turpināt savas akadēmiskās studijas 
Apvienotajā Karalistē, rada ievērojamas neērtības, ņemot vērā, ka uzņemšanai ir nepieciešams 
bakalaura grāds. Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka pēc informācijas apmaiņas 
starp Spānijas varas iestādēm, jo īpaši Tehnisko rūpniecības inženieru vispārējo padomi 
(Consejo general de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales de 
España, COGITI) un Apvienotās Karalistes NARIC, pēdējā piedāvāja novērtēt Ingeniero 
Técnico kvalifikāciju, izmantojot salīdzinošo novērtēšanu, kuras galējās izmaksas būtu 
EUR 26 615, ko lūgumraksta iesniedzējs uzskata par negodīgu un finansiāli neproporcionālu 
piedāvājumu.

Vispirms Komisija vēlas atzīmēt, ka tā no vairākiem Spānijas tehniskajiem inženieriem un no 
pašas COGITI ir saņēmusi sūdzības par šo situāciju. Pēc šajās sūdzībās izklāstītās situācijas 
novērtējuma Komisija ir secinājusi, ka tā nevar turpināt izskatīt lietu, lai arī izsaka nožēlu, ka 
Apvienotās Karalistes NARIC izdotais salīdzināmības paziņojums Spānijas tehniskajiem 
inženieriem rada sarežģījumus strādāt savā profesijā Apvienotajā Karalistē. Rūpīgi 
izanalizējot šo lūgumrakstu, Komisija uzskata, ka šajā gadījumā tai nav iemesla atteikties no 
šā secinājuma turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ.

Vispirms Komisija vēlas atgādināt, ka diplomu atzīšana akadēmiskos nolūkos ir valsts iestāžu 
kompetencē; saskaņā ar LESD 165. pantu dalībvalstis ir pilnībā atbildīgas par mācību saturu 
un izglītības sistēmu organizāciju, lai gan tām ir jāievēro ES tiesību akti, īstenojot šīs 
pilnvaras. Tādēļ Komisija uzskata, ka tai veikt Apvienotās Karalistes NARIC nostājas 
pārbaudi attiecībā uz šo diplomu ir ārpus ES tiesību aktu darbības jomas, ciktāl šādi 
novērtējumi ir ekskluzīvā valsts iestāžu kompetencē, un ka nav norāžu par to, ka būtu pārkāpti 
ES tiesību akti, Apvienotās Karalistes NARIC šajā jautājumā darbojoties savā kompetencē. 
Komisija vēlas arī piebilst, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. pantu 
hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. No tā 
izriet, ka hartas 14. panta noteikumi šajā situācijā nav piemērojami.
Attiecībā uz sarežģījumiem, ar ko Apvienotās Karalistes darba tirgū saskaras Spānijas 
tehniskie inženieri, Komisija vispirms vēlas uzsvērt, ka Spānijas tehniskie inženieri 
nesaskaras ar sarežģījumiem saistībā ar savu diplomu atzīšanu profesionāliem nolūkiem 
(Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 4. panta nozīmē), ņemot vērā, ka to diplomus ECUK
(Apvienotās Karalistes Inženieru padome) parasti atzīst par atbilstošiem prasībām, lai iegūtu 
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reģistrēta inženiera (Incorporated Engineer) statusu. Tomēr Komisija uzsver, ka attiecīgajā 
dalībvalstī piešķirtajiem diplomiem jādod iespēja to īpašniekiem ne tikai strādāt reglamentētā 
profesijā citā dalībvalstī, bet arī strādāt šajā profesijā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi 
tiek piemēroti tajā valstī izsniegto diplomu īpašniekiem. Tā kā tiek apgalvots, ka lielākajā daļā 
darba piedāvājumu ir izvirzīts priekšnosacījums, ka pieteikuma iesniedzējam nepieciešams 
bakalaura grāds inženierzinātnēs, šāda prasība Spānijas tehniskos inženierus tiešām varētu 
nostādīt neizdevīgā situācijā, kad to kvalifikācija nav atzīta kā līdzvērtīga akadēmiskajam 
grādam. Tomēr Komisija uzskata, ka šajā jautājumā lēmums jāpieņem valsts tiesām, katrā 
gadījumā atsevišķi nosakot, vai Spānijas tehniskie inženieri būs spējīgi veikt nepieciešamos 
uzdevumus un vai šādu nosacījumu izvirzīšana nevajadzīgi neierobežo pārvietošanās brīvību, 
kas viņiem piešķirta atbilstīgi LESD 45. panta nosacījumiem.

Visbeidzot, attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar novērtējumu, izmantojot salīdzinošo 
novērtēšanu, ko piedāvā Apvienotās Karalistes NARIC, Komisija akcentē, ka tas neattiecas uz 
atsevišķu novērtējumu, bet ir priekšlikums visaptverošam salīdzinošās novērtēšanas 
pētījumam ar nolūku papildus novērtēt Ingeniero Técnico kvalifikāciju pēc COGITI
pieprasījuma pārskatīt apstrīdēto salīdzināmības paziņojumu. Attiecīgi šādu priekšlikumu 
nevar uzskatīt par tādu, kas, iespējams, ierobežo diplomu akadēmisko atzīšanu un tādējādi —
Spānijas tehnisko inženieru pārvietošanās brīvību, jo īpaši tāpēc, ka nav norāžu par to, ka 
priekšlikumā minētās izmaksas būtu lielākas nekā šāda pētījuma faktiskās izmaksas.

Secinājums

Ņemot vērā šos secinājumus, Komisija nav kompetenta iejaukties šajā lietā. Tomēr tā atzīmē, 
ka problēmas, ar ko Apvienotajā Karalistē saskaras Spānijas tehniskie inženieri, šķiet, rodas 
no tā, ka Apvienotās Karalistes darba devēji nav informēti par to, ka ECUK ir atzinusi viņu 
diplomus, un ka viņi paļaujas uz Apvienotās Karalistes NARIC salīdzināmības paziņojumu, 
pieņemot darbā inženierus. Komisija uzskata, ka šo situāciju varētu labot turpmāka divpusēja 
saziņa starp Spānijas un Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, kā arī iespējami 
labvēlīgi tiesas lēmumi atsevišķos gadījumos.


