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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0346/2008, którą złożył Wolfgang Priwitzer (Niemcy), w sprawie 
uznania jego certyfikatu radiooperatora krótkiego zasięgu w odniesieniu do 
łączności radiowej w żeglarstwie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję posiada certyfikat radiooperatora krótkiego zasięgu do użytku sprzętu 
transmisji radiowej na pokładzie jachtu. W celu uzyskania tego certyfikatu odbył szkolenie 
i zdał egzamin, uzyskując dobry wynik. Certyfikat został wydany przez Brytyjski Królewski 
Związek Żeglarski, ale nie jest uznawany przez Niemiecki Związek Żeglarski. Z dokumentów 
uzasadniających dołączonych przez składającego petycję jasno wynika, że właściwe 
niemieckie ministerstwo początkowo uznało certyfikat, ale później zmieniło tę decyzję. 
Składający petycję uważa, że postawa władz niemieckich stoi w sprzeczności z zasadą 
wzajemnego uznania dyplomów w Europie i zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Składający petycję jest nauczycielem, który odbył kurs radiooperatora zorganizowany przez 
Segelschule Schneider (szkołę działającą w Niemczech), aby móc w wolnym czasie żeglować 
jachtem. Short Range Certificate (SRC) został wydany przez Royal Yachting Association 
(RYA, z siedzibą w Wielkiej Brytanii) w następstwie egzaminu zorganizowanego przez 
Segelschule Schneider. Wydaje się jednak, że władze niemieckie nie uznają już tego SRC, 
wydawanego w Niemczech obywatelom niemieckim lub obcokrajowcom mieszkającym 
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w Niemczech dłużej niż rok.

Petycja, o której mowa w tytule, skłania do następujących komentarzy:

Uznawanie kwalifikacji zawodowych reguluje dyrektywa 2005/36/WE1. Dyrektywa ta ma 
jednak zastosowanie jedynie w przypadku zawodów regulowanych. W omawianym 
przypadku składający petycję otrzymał certyfikat i domaga się jego uznania w celach 
rekreacyjnych, w związku z tym przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych nie 
mogą mieć zastosowania.

Komisja uważa jednak, że przyczyny, które skłoniły władze niemieckie do odmowy uznania 
SRC powinny zostać wyjaśnione i przeanalizowane. Stanowisko władz niemieckich można 
bowiem potraktować jako odmowę uznawania certyfikatów wydawanych w ramach umów 
o franczyzę. Umowa o franczyzę to umowa zawarta między instytucją szkolnictwa z siedzibą 
w państwie członkowskim A, a instytucją szkolnictwa z siedzibą w państwie członkowskim 
B, na mocy której po odbyciu szkolenia w instytucji państwa członkowskiego B i zdaniu 
egzaminów zgodnych ze standardami obowiązującymi w instytucji państwa członkowskiego 
A student otrzymuje dyplom instytucji państwa członkowskiego A.

W swoim orzeczeniu prejudycjalnym z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie Neri2 Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, co następuje:

„Art. 43 WE sprzeciwia się praktyce administracyjnej [...] zgodnie z którą dyplomy 
ukończenia studiów drugiego stopnia wydane przez uniwersytet danego państwa 
członkowskiego nie mogą zostać uznane w innym państwie członkowskim, jeśli 
kształcenie przygotowujące do uzyskania tych dyplomów było prowadzone w tym 
ostatnim państwie członkowskim przez inną instytucję szkolnictwa, zgodnie z umową 
zawartą między tymi dwiema instytucjami”.

Komisja jest zdania, że to rozumowanie Trybunału mogłoby mieć zastosowanie również 
w omawianym przypadku, w którym szkolenie było prowadzone w Niemczech przez inną 
instytucję niż ta, działająca w Wielkiej Brytanii, która wystawiła certyfikat.

Ściślej rzecz biorąc, w sprawie Neri Trybunał uznał, że nieuznawanie tego rodzaju kształcenia 
może poważnie zakłócić prowadzenie przez instytucję szkolnictwa działalności gospodarczej 
w innym państwie członkowskim (por. punkt 43).

Wniosek

W tych okolicznościach Komisja jest zdania, że zasadniczo SRC wydane w Niemczech przez 
RYA powinny być uznawane. Komisja nie dysponuje jednak wszystkimi informacjami 
niezbędnymi do zajęcia stanowiska w tej sprawie i zwróci się do władz niemieckich w celu 
uzyskania informacji o przyczynach nieuznawania SRC wydawanych przez RYA 
w Niemczech.
                                               
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).
2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie C-153/02 
Neri, Zb. Orz. 2003, str. I-13555.
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