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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0690/2011, którą złożył José Antonio Galdón Ruiz (Hiszpania) 
w imieniu Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de España (COGITI), w sprawie sporu dotyczącego 
uznawania równoważności dyplomów między uniwersytetem hiszpańskim 
a brytyjską agencją zajmującą się tą kwestią

1. Streszczenie petycji

Petycja dotyczy sporu między hiszpańskim Uniwersytetem Castilla La Mancha a krajowym 
ośrodkiem informacyjnym ds. uznawania uznawalności wykształcenia (NARIC) w Wielkiej 
Brytanii. Hiszpański uniwersytet przyznaje tytuł magistra inżyniera na podstawie trzyletniego 
programu, którego ukończenie jest warunkiem wystarczającym do uzyskania pełnego 
wykształcenia inżynieryjnego. NARIC uznaje ten tytuł jedynie jako dyplom ukończenia 
studiów wyższych, przyznawany w Wielkiej Brytanii po ukończeniu studiów dwuletnich. 
Taki dyplom nie jest uznawany za pełne wykształcenie inżynieryjne. Składający petycję 
uważa, że ta rozbieżność stanowi ograniczenie swobodnego przepływu osób i pracowników 
oraz jest przejawem dyskryminacji. Podjęto wiele prób osiągnięcia porozumienia. NARIC 
zaoferował wreszcie, że dokona przeglądu kryteriów równoważności dyplomów za kwotę 
26 615 euro, którą obciążony zostanie uniwersytet hiszpański. Składający petycję zwraca się 
do organu europejskiego o zbadanie tej kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja zauważa, że składający petycję zarzuca głównie, że brytyjski ośrodek NARIC, w 
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swoim oświadczeniu o porównywalności wydanym w odniesieniu do hiszpańskich 
kwalifikacji inżyniera (Ingeniero Técnico), błędnie uznaje powyższe kwalifikacje za 
porównywalne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (DipHE) lub krajowym dyplomem 
ukończenia dwuletnich studiów wyższych BTEC/SQA (hND), zamiast uznać je za 
porównywalne z brytyjskim tytułem magistra inżyniera, naruszając tym samym art. 45, 165 i 
166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 14 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 

Komisja zauważa również, że składający petycję zarzuca, że brytyjscy pracodawcy powołują 
się podczas rekrutacji na tego typu oświadczenie o porównywalności oraz że oferty pracy 
obejmują zwykle wymóg posiadania tytułu licencjata lub równoważnego tytułu jako jeden z 
warunków zgłoszenia kandydatury, w związku z czym aplikacje hiszpańskich inżynierów 
ubiegających się o dane stanowiska nie są brane pod uwagę, pomimo że kandydaci posiadają 
niezbędne umiejętności, wiedzę i kompetencje, aby je zajmować. Ponadto składający petycję 
zauważa, że kwestionowane oświadczenie o porównywalności powoduje poważne problemy 
dla hiszpańskich inżynierów, którzy chcą odbyć studia II stopnia w Wielkiej Brytanii, 
ponieważ warunkiem przyjęcia jest zwykle tytuł licencjata. Co więcej, składający petycję 
podkreśla, że, w wyniku kontaktów między władzami hiszpańskimi, w szczególności Radą 
Generalną Inżynierów (Consejo general de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos 
industriales de España – COGITI), i brytyjskim ośrodkiem NARIC, ośrodek ten 
zaproponował, że przeprowadzi ocenę kwalifikacji Ingeniero Técnico na podstawie analizy 
porównawczej, której ostateczny koszt wyniesie 26 615 EUR, co składający petycję uznaje za 
nieuczciwy środek nieproporcjonalny pod względem finansowym.

Komisja zauważa na wstępie, że otrzymała skargi dotyczące tej sytuacji od szeregu 
hiszpańskich inżynierów i samej COGITI. W wyniku oceny sytuacji przedstawionej w tych 
skargach, Komisja – ubolewając nad tym, że oświadczenie o porównywalności wydawane 
przez brytyjski ośrodek NARIC sprawia hiszpańskim inżynierom trudności w wykonywaniu 
zawodu w Wielkiej Brytanii – stwierdziła, że nie może dalej zająć się tą kwestią. Po 
dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej petycji, Komisja uznaje, że nie istnieją powody, 
aby odstąpić od tej decyzji w rozpatrywanym przypadku ze względów przedstawionych 
poniżej.

Komisja przypomina przede wszystkim, że akademickie uznawanie dyplomów wchodzi w 
zakres kompetencji organów krajowych. Zgodnie z art. 165 TFUE państwa członkowskie są 
w pełni odpowiedzialne za treść programów nauczania i organizację swoich systemów 
edukacyjnych, chociaż przy wykonywaniu uprawnień w tym zakresie muszą zapewnić 
zgodność z prawem UE. W związku z powyższym Komisja uznaje, że dokonanie przez nią 
rewizji stanowiska brytyjskiego ośrodka NARIC dotyczącego przedmiotowego dyplomu 
wychodzi poza zakres prawa UE, ponieważ ocena ta wchodzi w zakres wyłącznych 
kompetencji organów krajowych, oraz że nic nie wskazuje na naruszenie prawa UE przez 
NARIC w korzystaniu z własnych kompetencji w tym zakresie. Komisja pragnie również 
dodać, że zgodnie z art. 51 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, postanowienia tego 
aktu dotyczą państw członkowskich tylko w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. 
Oznacza to, że postanowień art. 14 Karty nie można uznać za mające zastosowanie w 
rozpatrywanym przypadku.
Jeżeli chodzi o trudności związane z brytyjskim rynkiem pracy, z jakimi borykają się 
hiszpańscy inżynierowie, Komisja zauważa przede wszystkim, że inżynierowie ci nie 
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napotykają trudności w przypadku uznawania ich dyplomów do celów zawodowych (w 
rozumieniu art. 4 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), biorąc pod uwagę, że dyplomy te są 
zwykle uznawane przez ECUK (brytyjską radę inżynierów) za spełniające wymogi 
otrzymania statusu inżyniera stowarzyszonego. Komisja podkreśla jednak, że dyplomy 
przyznawane w danym państwie członkowskim muszą umożliwić ich posiadaczom nie tylko 
wykonywanie regulowanego zawodu w innym państwie członkowskim, ale również na takich 
samych warunkach, jakie mają zastosowanie do posiadaczy dyplomów krajowych. Jeżeli 
chodzi o zarzut, że w większości ofert pracy warunkiem wstępnym jest posiadanie przez 
kandydata tytułu inżyniera, wymóg ten może rzeczywiście przynosić niekorzyść hiszpańskim 
inżynierom w przypadku nieuznawania ich kwalifikacji za równoważne z tytułem 
zawodowym. Komisja uważa jednak, ze powyższą kwestię powinny rozstrzygnąć sądy 
krajowe w odniesieniu do indywidualnych przypadków, aby ustalić, czy hiszpańscy 
inżynierowie mogliby wykonywać wymagane zadania oraz czy nieuzasadnione nałożenie
wspomnianych warunków utrudnia korzystanie ze swobody przemieszczania się, 
zagwarantowanej w art. 45 TFUE. 

Co więcej, w odniesieniu do kosztu oceny opartej na analizie porównawczej, której 
przeprowadzenia podjął się brytyjski ośrodek NARIC, Komisja podkreśla, że nie chodzi o 
pojedynczą ocenę, ale o propozycję przeprowadzenia analizy porównawczej na potrzeby 
dalszej oceny kwalifikacji Ingeniero Técnico, w następstwie wniosku wystosowanego przez 
COGITI o dokonanie przeglądu kwestionowanego oświadczenia o porównywalności. W 
związku z powyższym propozycji tej nie można uznać za możliwą przeszkodę w uznawaniu 
dyplomów przez wyższe uczelnie, a w związku z tym w swobodnym przemieszczaniu się 
hiszpańskich inżynierów, zwłaszcza że nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na to, że 
koszty określone w propozycji przekraczają rzeczywisty koszt takiego badania.

Wniosek

W świetle powyższych stwierdzeń należy zauważyć, że Komisja nie ma uprawnień do 
podjęcia interwencji w tej sprawie. Zauważa jednak, że problemy napotykane przez 
hiszpańskich inżynierów w Wielkiej Brytanii wydają się wynikać z braku wiedzy brytyjskich 
pracodawców na temat uznawania hiszpańskich dyplomów przez ECUK oraz z wagi, jaką 
przywiązują oni w trakcie rekrutacji do oświadczenia o porównywalności wydanego przez 
brytyjski ośrodek NARIC. Komisja jest zdania, że dalsze dwustronne kontakty między 
właściwymi organami w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, jak również możliwe korzystne wyroki 
sądów w indywidualnych przypadkach, mogą zaradzić powstałej sytuacji.


