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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0346/2008, του Wolfgang Priwitzer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αναγνώριση του διπλώματός του ραδιοεπικοινωνιών μικρής εμβέλειας για 
τη ραδιοεπικοινωνία σε σκάφη αναψυχής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι κάτοχος ενός διπλώματος ραδιοεπικοινωνιών μικρής εμβέλειας (Short 
Range Certificate) για τη χρήση εξοπλισμού (ράδιο) εκπομπής σε σκάφος αναψυχής. Για να 
λάβει αυτό το δίπλωμα παρακολούθησε μάθημα και ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξέταση. Το
δίπλωμα εκδόθηκε από τη βρετανική Βασιλική Ένωση Σκαφών Αναψυχής (British Royal 
Yachting Association), αλλά δεν αναγνωρίζεται από τη γερμανική Ένωση Σκαφών 
Αναψυχής. Από τα υποστηρικτικά έγγραφα που επισυνάπτει ο αναφέρων, καθίσταται σαφές 
ότι το αρμόδιο γερμανικό υπουργείο αρχικά αναγνώρισε το δίπλωμα, αλλά αναθεώρησε την 
απόφασή του σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η συμπεριφορά των 
γερμανικών αρχών έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων 
σπουδών στην Ευρώπη, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων είναι εκπαιδευτικός που παρακολούθησε μαθήματα ραδιοεκπομπής που 
διοργάνωσε η Segelschule Schneider (μια σχολή με έδρα προφανώς τη Γερμανία) για να 
μπορεί να ταξιδεύει με σκάφος στον ελεύθερο χρόνο του. Το δίπλωμα Short Range 
Certificate (SRC) χορηγήθηκε από τη Royal Yachting Association (RYA, με έδρα το
Ηνωμένο Βασίλειο) ύστερα από μια εξέταση που διοργάνωσε η Segelschule Schneider. 
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Ωστόσο, φαίνεται ότι οι γερμανικές αρχές δεν αναγνωρίζουν πλέον το SRC που χορηγείται
στη Γερμανία σε γερμανούς πολίτες ή σε ξένους που διαμένουν στη Γερμανία πάνω από έναν 
χρόνο.

Σχετικά με την υπό εξέταση αναφορά πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα σχόλια:

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων διέπεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ1. 
Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία ισχύει μόνο για τα νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 
Στην προκειμένη περίπτωση, οι κανόνες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων δεν 
μπορούν να ισχύσουν δεδομένου ότι ο αναφέρων απέκτησε τον τίτλο σπουδών του και ζητά 
την αναγνώρισή του για λόγους αναψυχής. 

Η Επιτροπή εκτιμά πάντως ότι οι λόγοι που οδήγησαν τις γερμανικές αρχές να μην
αναγνωρίζουν τα διπλώματα SRC πρέπει να αποσαφηνιστούν και να αναλυθούν. Στην
πραγματικότητα, η συγκεκριμένη θέση των γερμανικών αρχών θα μπορούσε να εκληφθεί ως
μη αναγνώριση των τίτλων σπουδών που χορηγούνται στο πλαίσιο συμφωνιών δικαιόχρησης. 
Η συμφωνία δικαιόχρησης είναι μια συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα σε ένα εκπαιδευτικό
ίδρυμα που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος Α και σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται 
σε ένα κράτος μέλος B, σύμφωνα με την οποία ένας σπουδαστής, αφού παρακολουθήσει στο
ίδρυμα του κράτους μέλους Β ένα πρόγραμμα σπουδών και πετύχει στις εξετάσεις σύμφωνα
με τους κανόνες του ιδρύματος του κράτους μέλους A, τότε μπορεί να αποκτήσει δίπλωμα 
από το ίδρυμα του κράτους μέλους A.

Το Δικαστήριο, στην προδικαστική του απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2003 για την υπόθεση
Neri2 αποφάνθηκε ότι:

«Το άρθρο 43 ΕΚ απαγορεύει μια διοικητική πρακτική σύμφωνα με την οποία τα 
πανεπιστημιακά διπλώματα τα οποία χορηγούνται από πανεπιστήμιο κράτους μέλους 
δεν μπορούν να αναγνωρισθούν σε άλλο κράτος μέλος όταν τα προπαρασκευαστικά 
μαθήματα για τα ως άνω διπλώματα έχουν παρασχεθεί στο τελευταίο κράτος μέλος από 
άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα βάσει συμφωνίας η οποία συνήφθη μεταξύ των δύο αυτών 
ιδρυμάτων».

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το παραπάνω σκεπτικό του Δικαστηρίου θα μπορούσε να εφαρμοστεί
και στην παρούσα περίπτωση όπου τα μαθήματα παραδίδονται στη Γερμανία από ένα
διαφορετικό ίδρυμα από αυτό που έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο και χορηγεί το
δίπλωμα.

Πιο συγκεκριμένα, στην υπόθεση Neri το Δικαστήριο εκτίμησε ότι η μη αναγνώριση ενός
συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών είναι ικανή να παρακωλύσει σοβαρά την άσκηση, εκ 
μέρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος, της οικονομικής δραστηριότητάς του στο άλλο κράτος 
μέλος (βλ. σκέψη 43).

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σελ. 22–142)
2 Απόφαση του ΔΕΚ της 13ης Νοεμβρίου 2003 στην υπόθεση C-153/02 Neri, Συλλογή 2003, σελίδα I-13555
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Συμπέρασμα
Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Επιτροπή εκτιμά ότι καταρχήν τα διπλώματα SRC που 
χορηγούνται στη Γερμανία από τη RYA θα μπορούσαν να αναγνωρίζονται. Εντούτοις, η
Επιτροπή δεν διαθέτει ακόμα όλα τα στοιχεία για να μπορεί να αποφανθεί και θα
επικοινωνήσει με τις γερμανικές αρχές για να μάθει τους λόγους της μη αναγνώρισης των
διπλωμάτων SRC που χορηγούνται από τη RYA στη Γερμανία.
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