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Dotyczy: Petycji 0357/2006, którą złożył Kenneth Abela (Malta) w sprawie rzekomego 
naruszenia prawodawstwa WE dotyczącego uznawania równoważnych 
kwalifikacji przez władze maltańskie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który posiada tytuł inżyniera zdobyty na studiach podyplomowych 
w Wielkiej Brytanii, twierdzi, że odmówiono mu prawa do wykonywania zawodu na Malcie. 
Zdaniem składającego petycję Rada Inżynierów Malty odmówiła wydania mu niezbędnego 
zezwolenia na wykonywanie pracy w charakterze inżyniera. Zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 maja 2007 r.

Kenneth Abela, obywatel Malty, jest inżynierem dyplomowanym w Wielkiej Brytanii 
i członkiem brytyjskiej Rady Inżynierów. Złożył on wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych inżyniera na Malcie na mocy dyrektywy 89/48/WE, jednak władze maltańskie 
(Rada Inżynierów) zdecydowanie odrzuciły ten wniosek. Składający petycję zwrócił się ze 
swoim problemem do sieci SOLVIT, która nie mogła jednak rozwiązać tej kwestii. W dniu 
28.6.2006 r. Kenneth Abela złożył zatem skargę do Komisji Europejskiej (2005/4427). 
Składający petycję został poinformowany o niniejszej decyzji.

Kenneth Abela twierdzi, że władze maltańskie niewłaściwie zastosowały dyrektywę 
89/48/WE w odniesieniu do jego wniosku o uznanie jego kwalifikacji zawodowych inżyniera 
na Malcie. Władze maltańskie po prostu odrzuciły jego wniosek, nie podając przyczyny i nie 
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dając mu możliwości podjęcia środków wyrównawczych (testu umiejętności lub okresu 
nadzorowanej praktyki).

Jak już wspomniano powyżej, Komisja zamknęła sprawę tej skargi, ponieważ uważa, że 
stanowi ona indywidualny przypadek złego zastosowania prawodawstwa UE, Kenneth Abela 
powinien zatem odwoływać się od decyzji maltańskiej Rady Inżynierów przed sądem 
krajowym. Skorzystał on między innymi z tej możliwości.

Niemniej jednak Komisja poszukuje rozwiązań z wykorzystaniem środków alternatywnych 
wobec postępowania o stwierdzenie uchybienia. Nadal utrzymuje regularne kontakty 
z władzami maltańskimi oraz posłem do PE Simonem Busuttilem, a także doradziła 
właściwym władzom maltańskim, jak właściwie stosować dyrektywę 89/48/WE w tej 
sprawie. Teraz do właściwych organów maltańskich należy prawidłowe zastosowanie 
dyrektywy 89/48/EWG. Z ostatniej korespondencji wynika, że władze maltańskie 
zobowiązały się do podjęcia odpowiednich kroków i że sprawa Kennetha Abela powinna 
wkrótce zostać zakończona.

Wnioski

Komisja kontynuuje działania na rzecz rozwiązania przedmiotowej sprawy w sposób 
polubowny poprzez kontakty z władzami maltańskimi i działania te prawdopodobnie niedługo 
przyniosą owoce.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2007 r.

Składający petycję uzyskał inżynierskie kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii. 
Z początku odmówiono uznania jego kwalifikacji zawodowych na Malcie. Po jego 
interwencji, dnia 30 stycznia 2007 r., maltańskie władze zmieniły jednak swoją decyzję 
i zastosowały środek wyrównawczy, nie dając mu jednak możliwości wyboru pomiędzy 
testem umiejętności a stażem adaptacyjnym. Uzasadniając tę decyzję organy Malty 
poinformowały, że korzystają z prawa do zaniechania udzielenia osobie migrującej 
możliwości wyboru, zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/48/EWG1.

Ponieważ Komisja Europejska nie otrzymała jeszcze od Malty żadnego oficjalnego wniosku 
w sprawie odstępstwa, dnia 4 kwietnia 2007 r. poinformowała pisemnie organy Malty 
o procedurze, której należy przestrzegać ubiegając się o skorzystanie z możliwości 
odstępstwa i zachęciła je do przedłożenia stosownego wniosku we właściwym czasie. Dnia 
5 października 2007 r. organy Malty udzieliły odpowiedzi i przedłożyły oficjalny wniosek 
w sprawie odstępstwa. Wniosek ten nie był wystarczająco jasny, brakowało mu elementów 
faktograficznych i nie dostarczał konkretnych argumentów, które pozwoliłyby Komisji 
Europejskiej na podjęcie decyzji w tej sprawie. Dlatego dnia 20 listopada 2007 r. Komisja 
Europejska skierowała do organów Malty szczegółowy wniosek o udzielenie dalszych 
informacji. 
                                               
1 Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia 

studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co 
najmniej trzy lata, Dz.U. L 19 z 24.1.1989, str. 16.
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Od dnia 20 października 2007 r. tego typu sprawy podlegają przepisom dyrektywy 
2005/36/WE1 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która zastąpiła dyrektywę 
89/48/EWG. Dyrektywa ta zezwala osobie wykonującej zawód/migrującej na osiedlenie się 
i wykonywanie zawodu związanego z jej kwalifikacjami zawodowymi uzyskanymi 
w rodzimym państwie członkowskim lub innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że: 

 zawód ten jest uregulowany prawnie w przyjmującym państwie członkowskim i
 osoba migrująca uzyskała kwalifikacje zawodowe w UE (lub w państwie trzecim –

a w tym przypadku uzyskała następnie trzyletnie doświadczenie zawodowe, 
wykonując swój zawód na terytorium państwa członkowskiego, które uznało jej 
formalne kwalifikacje zawodowe).

Zawód inżyniera nie został zharmonizowany prawnie w Unii Europejskiej. Uznawanie 
kwalifikacji inżynierskich podlega przepisom tak zwanego ogólnego systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych ustanowionego w tytule III rozdział I dyrektywy 2005/36/WE. 
Ogólny system nie przewiduje automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych. 
Podstawą tego systemu jest to, że przyjmujące państwo członkowskie musi pozwolić 
obywatelowi UE na wykonywanie zawodu na swoim terytorium, nawet jeśli obywatel ten nie 
posiada wymaganego dyplomu krajowego, pod warunkiem że posiada dyplom wymagany 
w innym państwie członkowskim w celu podjęcia lub wykonywania tego samego zawodu.

Ponadto przyjmujące państwo członkowskie musi zdecydować, czy kwalifikacje te 
odpowiadają kwalifikacjom wymaganym zgodnie z przepisami krajowymi. Jedynie wówczas, 
gdy istnieją zasadnicze różnice pomiędzy wykształceniem i wyszkoleniem osoby migrującej 
(pod względem czasu trwania lub zakresu działalności) a wymogami obowiązującymi 
w przyjmującym państwie członkowskim, państwo to może zastosować wobec osoby 
migrującej środki wyrównawcze (test umiejętności lub staż adaptacyjny), lecz wybór rodzaju 
środka należy do osoby migrującej. 

Państwa członkowskie mogą jednak skorzystać z odstępstwa od wymogu udzielenia 
wnioskodawcy prawa wyboru. Zgodnie z art. 14 dyrektywy 2005/36/WE, przekazują one 
Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim właściwy projekt postanowienia oraz 
przyczyny, dla których uznały za konieczne zastosowanie tego przepisu. Dnia 5 października 
2007 r. Komisja Europejska otrzymała taki wniosek w sprawie odstępstwa od Malty.

Mówiąc konkretnie, organy Malty powinny uzasadnić potrzebę odstąpienia od udzielenia 
inżynierom prawa wyboru między testem umiejętności a stażem, dotyczącą wszystkich 
przedstawicieli tego zawodu, a nie tylko jednego konkretnego przypadku, jakim jest 
przypadek składającego petycję. 

Jakikolwiek wniosek w sprawie odstępstwa powinien być uzasadniony w świetle 
realizowanych celów. W tym konkretnym przypadku organy Malty powinny wykazać, że 
realizowane przez nie cele dotyczące zawodu inżyniera nie mogą zostać osiągnięte w równym 
stopniu poprzez test umiejętności i staż. Jedynie w tym przypadku odstępstwo będzie zgodne 
                                               
1 Ta sama idea została przyjęta w nowym systemie dotyczącym uznawania kwalifikacji zawodowych, dyrektywa 

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22.
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z prawem UE.

Państwo członkowskie może przyjąć odnośne postanowienie jedynie wówczas, gdy w ciągu 
trzech miesięcy Komisja Europejska nie podejmie decyzji o oddaleniu wniosku w sprawie 
odstępstwa.

Wniosek
Jak dotąd Komisja Europejska nie otrzymała od Malty odpowiedzi na swój szczegółowy 
wniosek o udzielenie informacji z dnia 20 listopada 2007 r. i w związku z tym dnia 27 marca 
2008 r. skierowała do organów Malty pismo przypominające o tej sprawie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Dnia 11 czerwca 2008 r. Komisja Europejska otrzymała od Malty odpowiedź na swoje pismo 
z dnia 20 listopada 2007 r.

Władze Malty poinformowały Komisję Europejską, że składający petycję uczestniczył 
w dwuletnim kursie i uzyskał w Wielkiej Brytanii dyplom ukończenia studiów technicznych, 
który różni się od dyplomu licencjata wymaganego na Malcie od osób ubiegających się 
o pełne kwalifikacje inżynierskie. Ponadto władze Malty wyjaśniły, że składający petycję jest 
zarejestrowany jako biegły inżynier na podstawie wspomnianego dwuletniego kursu. Zgodnie 
z dostępnymi informacjami składający petycję nigdy nie pracował w Wielkiej Brytanii pod 
nadzorem, a zatem nie można uznać, że odbył dodatkowe kształcenie i szkolenie w Wielkiej 
Brytanii.

Władze Malty uważają, że dyplom ukończenia studiów technicznych, który posiada 
składający petycję, pozwala w Wielkiej Brytanii na zarejestrowanie się jako technik inżynier, 
podczas gdy na Malcie zawód ten nie jest prawnie uregulowany. W rezultacie nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby składający petycję wykonywał ten zawód na Malcie. Składający petycję 
złożył rzekomo wniosek o uznanie go za inżyniera, lecz według władz Malty nie posiada on 
kwalifikacji wymaganych do wykonywania tego zawodu.

Składający petycję posiada tytuł biegłego inżyniera, który został przyznany na podstawie 
świadectwa ukończenia dwuletniego kursu w Wielkiej Brytanii oraz tytułu magistra 
zdobytego w tymże kraju. Składający petycję informuje, że ma za sobą 25 lat doświadczenia 
zawodowego.

W oparciu o informacje przekazane przez władze Malty można stwierdzić, że występuje 
różnica między treścią i/lub czasem trwania kształcenia i szkolenia, które odbył składający 
petycję a kształceniem i szkoleniem wymaganymi przez maltańskie prawo. Argument władz 
Malty, które twierdzą, że z powodu tej różnicy składający petycję nie może biegać się 
o uznanie go za inżyniera, lecz jedynie za technika inżyniera jest niesłuszny z dwóch 
powodów:

- zgodnie z brytyjskimi przepisami jest on uznawany za inżyniera i uprawniony do 
posługiwania się tytułem biegłego inżyniera; władze Malty nie mogą kwestionować tego 
faktu;
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- art. 13 dyrektywy 2005/36/WE1 stanowi, że „…[…] Poświadczenie kompetencji lub 
dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji muszą potwierdzać uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych na poziomie co najmniej równoważnym z poziomem bezpośrednio 
poprzedzającym ten, jaki wymagany jest w przyjmującym państwie członkowskim.[…]”.
Władze Malty mogą zastosować wobec wnioskodawcy środki wyrównawcze, jeśli istnieją 
znaczne różnice między kształceniem i szkoleniem odbytymi przez wnioskodawcę 
a kształceniem i szkoleniem wymaganymi zgodnie z prawem Malty. Niemniej jednak władze 
Malty muszą uwzględnić dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe składającego 
petycję podczas podejmowania decyzji o zakresie środka wyrównawczego (art. 14 ust. 5 
dyrektywy 2005/36/WE).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE Malta musi umożliwić osobie migrującej 
wybór rodzaju środka wyrównawczego. Jedynie w wypadku, gdy państwo członkowskie 
złoży wniosek o przyznanie odstępstwa od obowiązku zapewniania wyboru osobie migrującej 
i chce zastosować test umiejętności lub staż adaptacyjny może ono narzucić rodzaj środka 
wyrównawczego. Taka sytuacja jest jednak możliwa jedynie wówczas, gdy Komisja 
Europejska nie zwróci się do odnośnego państwa członkowskiego o powstrzymanie się od
skorzystania z odstępstwa z uwagi na jego niewłaściwość lub brak zgodności z prawem 
Wspólnoty.

W przypadku Malty Komisja Europejska otrzymała wniosek w sprawie odstępstwa dnia 
5 października 2007 r. Odpowiedź Malty nadeszła dnia 11 czerwca 2008 r. W piśmie tym 
władze Malty zwróciły się o zorganizowanie dwustronnego spotkania z Komisją Europejską 
w celu wyjaśnienia szczególnej sytuacji Malty w związku ze wspomnianym odstępstwem. 
Wniosek dotyczący zorganizowania spotkania jest dla Komisji Europejskiej wyraźnym 
sygnałem, że zawiadomienie o złożeniu przez Maltę wniosku w sprawie odstępstwa jest 
niekompletne i dlatego trzymiesięczny termin nie obowiązuje.

Co się tyczy sprawy składającego petycję, dnia 11 czerwca 2008 r. Komisja Europejska 
została poinformowana przez władze Malty, że na mocy decyzji z dnia 30 stycznia 2007 r. 
zastosowano wobec niego test umiejętności, lecz odmówił rozwiązania go.

Wniosek

W świetle powyższych wyjaśnień Komisja Europejska uważa, że:

 art. 13 dyrektywy 2005/36/WE ma w tym wypadku zastosowanie, nawet pomimo 
tego, że według władz Malty składający petycję nie jest biegłym inżynierem;

 art. 14 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE daje wnioskodawcom możliwość dokonania 
wyboru między różnymi rodzajami środków wyrównawczych, a konkretnie między 
testem umiejętności a stażem adaptacyjnym; składającemu petycję nie dano takiego 
wyboru.

W świetle powyższych informacji władze Malty naruszyły dyrektywę 2005/36/WE 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22-142.
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rozpatrując sprawę składającego petycję. Komisja Petycji poinformuje składającego petycję 
o swoich analizach i zaproponuje, by odwołał się on od decyzji maltańskiej Rady Inżynierów
na szczeblu krajowym.


