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Ref.: Petiția nr. 0690/2011, adresată de José Antonio Galdón Ruiz, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI)”, privind un litigiu referitor 
la echivalarea diplomelor între o universitate spaniolă și agenția din Regatul Unit 
care răspunde de acest lucru

1. Rezumatul petiției

Prezenta petiție se referă la un litigiu între universitatea spaniolă Castilla La Mancha și 
Centrul Național de Recunoaștere și Informare din Regatul Unit (Naric). Pe baza unui ciclu de 
studii de trei ani, universitatea spaniolă conferă o diplomă de inginer tehnic industrial pe care 
o consideră o calificare completă pentru un inginer. Naric recunoaște această diplomă doar ca 
diplomă de studii superioare/diplomă de absolvire, care în Regatul Unit reprezintă o diplomă 
bazată pe un ciclu de studii de doi ani. Această diplomă nu este recunoscută ca fiind o 
calificare completă pentru un inginer. Petiționarul consideră că această diferență constituie o 
piedică în calea liberei circulații a persoanelor și a lucrătorilor, precum și o discriminare. Au 
existat numeroase tentative de a ajunge la un numitor comun. În final, Naric s-a oferit să 
realizeze o revizuire a criteriilor de echivalare contra unei sume de 26 615 euro, cost care va fi 
suportat de universitatea spaniolă. Petiționarul solicită autorității europene să realizeze o 
anchetă în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Comisia observă că petiționarul contestă în principal faptul că UK NARIC, în declarația sa de 
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comparabilitate emisă în legătură cu calificarea spaniolă de inginer tehnic industrial 
(Ingeniero Técnico), a considerat în mod eronat că respectiva calificare este comparabilă cu o 
diplomă de studii superioare sau cu o diplomă de absolvire standard/de bază acordată de 
BTEC/SQA (Business and Technology Education Council/Scottish Qualifications Authority, 
Consiliul britanic pentru educație tehnologică și afaceri/Autoritatea scoțiană pentru calificări), 
în loc să o declare comparabilă cu o diplomă de licență în inginerie, încălcând articolele 45, 
165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolul 14 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

De asemenea, Comisia remarcă faptul că petiționarul contestă faptul că angajatorii britanici 
iau în considerare această declarație de comparabilitate în scopul recrutării și, întrucât ofertele
de muncă au tendința de a include în condițiile de prezentare a unei candidaturi cerința de a 
deține o diplomă de licență sau un echivalent, candidaturile depuse de inginerii tehnici 
industriali spanioli pentru aceste posturi nu sunt luate în considerare, deși candidații ar avea 
aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare pentru posturile în cauză. Mai mult decât 
atât, petiționarul susține că declarația de comparabilitate în discuție generează grave 
inconveniențe inginerilor tehnici industriali spanioli care doresc să își continue studiile în 
Regatul Unit, întrucât pentru admitere este necesară în mod normal o diplomă de licență. În 
final, petiționarul evidențiază faptul că, în urma unor schimburi de informații între autoritățile 
spaniole, mai exact Consiliul general al inginerilor tehnici industriali (Consejo general de 
colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales de España – COGITI), și UK 
NARIC, instituția din urmă a propus evaluarea calificării de Ingeniero Técnico prin 
intermediul unui exercițiu de evaluare comparativă având un cost final de 26,615 de euro, 
exercițiu pe care petiționarul îl consideră inechitabil și disproporționat din punct de vedere 
financiar.

Comisia dorește mai întâi să precizeze că a primit plângeri în legătură cu această situație din 
partea mai multor ingineri tehnici spanioli și chiar din partea COGITI. În urma evaluării sale a 
situației prezentate în respectivele plângeri, Comisia, cu toate că regretă faptul că declarația de 
comparabilitate emisă de NARIC provoacă dificultăți pentru inginerii tehnici spanioli care 
doresc să își exercite profesia în Regatul Unit, a ajuns la concluzia că nu poate urmări mai 
departe chestiunea. După o analiză atentă a petiției de față, Comisia consideră că nu are 
motive să-și schimbe poziția în cazul de față, din motivele descrise mai jos.

Întâi de toate, Comisia dorește să amintească faptul că recunoașterea diplomelor în scopuri 
academice este de competența autorităților naționale; în conformitate cu articolul 165 din 
TFUE, statele membre își asumă pe deplin responsabilitatea față de conținutul și organizarea 
propriilor sisteme educaționale, chiar dacă acestea trebuie să respecte dreptul UE în momentul 
în care își exercită aceste competențe. De aceea, Comisia este de părere că o intervenție a sa în 
vederea revizuirii poziției NARIC în privința acestei diplome nu se încadrează în sfera de 
aplicare a dreptului UE întrucât astfel de evaluări întră în sfera de competență exclusivă a 
autorităților naționale și că nu există nici un indiciu care să ateste o încălcare a dispozițiilor 
legislației UE în ceea ce privește exercitarea de către UK NARIC a atribuțiilor sale în acest 
caz. Comisia dorește totodată să adauge faptul că, în conformitate cu articolul 51 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiile Cartei se aplică statelor membre 
numai atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Rezultă că din dispozițiile 
articolului 14 din Cartă nu pot fi considerate aplicabile situației de față.
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În ceea ce privește dificultățile cu care se confruntă inginerii tehnici spanioli pe piața muncii 
din Regatul Unit, Comisia dorește să sublinieze în primul rând că inginerii tehnici spanioli nu 
întâmpină dificultăți în ceea ce privește recunoașterea diplomelor acestora din motive 
profesionale (în sensul articolului 4 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale), având în 
vedere faptul că diplomele acestora sunt recunoscute în mod normal de către ECUK 
(Engineering Council UK, Consiliul pentru Inginerie din Regatul Unit) ca satisfăcând 
cerințele pentru statutul de inginer autorizat. Cu toate acestea, Comisia subliniază că 
diplomele acordate într-un anumit stat membru trebuie să îi permită titularului lor nu doar să 
aibă acces la o profesie reglementată într-un alt stat membru, ci și să o exercite acolo în 
aceleași condiții care se aplică titularilor de diplome naționale. Întrucât se afirmă că cele mai 
multe oferte de muncă impun candidatului, drept condiție preliminară, să dețină o diplomă de 
licență în inginerie, o astfel de cerință ar putea, într-adevăr, să dezavantajeze inginerii tehnici 
spanioli în situația în care calificarea acestora nu ar fi recunoscută ca echivalentă unei 
diplome. Pe de altă parte, Comisia consideră că în această problemă ar trebui să se pronunțe 
instanțele naționale, de la caz la caz, pentru a stabili dacă inginerii tehnici spanioli ar avea 
capacitatea să efectueze sarcinile cerute și dacă impunerea unor astfel de condiții ar 
obstrucționa în mod inutil libertatea de circulație garantată acestora în temeiul dispozițiilor 
articolului 45 din TFUE. 

În fine, referitor la costul evaluării prin intermediul exercițiului de comparare propus de UK 
NARIC, Comisia dorește să sublinieze că nu este vorba de o evaluare individuală, ci 
constituie o propunere pentru un studiu de comparare aprofundat, în scopul realizării unei 
evaluări suplimentare a calificării de Ingeniero Técnico ca urmare a solicitării COGITI 
privind revizuirea declarației de comparabilitate în discuție. În consecință, o astfel de 
propunere nu poate fi considerată ca fiind o posibilă piedică în calea recunoașterii diplomelor 
și, prin urmare, în calea liberei circulații a inginerilor tehnici spanioli, cu atât mai mult cu cât 
nu există indicii potrivit cărora costurile menționate în propunere nu reprezintă altceva decât 
costul real al unui asemenea studiu.

Concluzie

Având în vedere aceste concluzii, Comisia nu este competentă să intervină în numele 
petiționarului. Aceasta precizează însă că problemele cu care se confruntă inginerii tehnici în 
Regatul Unit par să aibă drept cauză lipsa informării angajatorilor britanici în privința 
recunoașterii diplomelor de către ECUK și faptul că, în schimb, aceștia se bazează pe 
declarația de comparabilitate a NARIC în scopul recrutării. Comisia este de părere că, în urma 
unor noi contacte bilaterale între autoritățile competente din Spania și din Regatul Unit, 
precum și a unor eventuale decizii judecătorești favorabile în cazuri individuale, această 
situație s-ar putea remedia.


