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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1118/2009, внесена от R.A., с италианско гражданство, относно 
признаването на националните професионални квалификации (НПК) на 
ниво 5 или равностойни, които се одобряват от Рамката на националните 
квалификации на Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в Директива 2005/36/ЕО (приложение III) са 
включени само НПК на нива 3 и 4, одобрени от Рамката на националните 
квалификации на Обединеното кралство. Според него притежателите на НПК на ниво 5 
са изключени от признаване. Вносителят счита, че това е дискриминация срещу 
притежателите на такива квалификации, които желаят да практикуват съответна 
професия в една от държавите-членки на ЕС. Той призовава Европейския парламент да 
сложи край на тази дискриминация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

В приложение ІІІ към Директива 2005/36/ЕО1 се изброяват курсовете на обучение, 
които са регламентирани в държавите-членки. Когато дадена професия не е 
регламентирана в държавата-членка по произход, но съответното обучение е 
регламентирано в тази държава-членка по произход, титулярите на квалификации, 
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удостоверяващи такова регламентирано обучение, могат да се възползват от 
разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО, без да е необходимо да доказват двугодишен 
професионален опит.

Вносителят на петицията изразява недоволство от факта, че в приложение III към 
Директива 2005/36/ЕО са включени само НПК на нива 3 и 4, одобрени от Рамката на 
националните квалификации на Обединеното кралство. Ниво 5 не е включено в 
приложение ІІІ и следователно титулярите на НПК на ниво 5 са подложени на  
дискриминация.

Комисията ще се свърже с британските органи, за да се осведоми поради каква причина 
те не са предложили да включват НПК на ниво 5 в приложение ІІІ към Директива 
2005/36/ЕО.

Комисията ще уведоми комисията по петиции за отговора, предоставен от британските 
органи, веднага след като той бъде получен.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вследствие на съобщението си от 22 януари Комисията се свърза с британските органи, 
за да получи разяснения по отношение на НПК на ниво 5.

НПК на ниво 5 не са включени в приложение ІІІ, тъй като този списък се отнася 
единствено за квалификации, които попадат в обхвата на член 11, буква в) от 
Директива 2005/36/ЕО. Член 11, буква в) обхваща дипломи, удостоверяващи 
успешното завършване на обучение след завършване на средното образование с 
продължителност между една и три години, което отговаря на нива 3 и 4. Като се има 
предвид, че ниво 5 е по-високо, то не може да бъде включено в списъка и следователно 
попада в обхвата на понятието регламентирано обучение съгласно член 13 от 
директивата. В резултат на това граждани на Обединеното кралство, които притежават 
професионална квалификация на ниво 5, следва да не са в по-неблагоприятно 
положение.


