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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1118/2009 af R.A., italiensk statsborger, om anerkendelse af 
nationale erhvervsmæssige kvalifikationer (National Vocational Qualifications 
(NVQs)) niveau 5 eller lignende, som er godkendt inden for rammerne af de 
nationale erhvervsmæssige kvalifikationer i Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at kun nationale erhvervsmæssige kvalifikationer niveau 3 og 4, som er 
godkendt inden for rammerne af Det Forenede Kongeriges nationale erhvervsmæssige 
kvalifikationer, er opført i direktiv 2005/36/EF (bilag III). Ifølge andrageren anerkendes 
indehavere af erhvervsmæssige kvalifikationer niveau 5 ikke. Andrageren anser dette for at 
være en diskrimination imod indehavere af disse kvalifikationer, som ønsker at udøve et 
tilsvarende erhverv i en af EU's medlemsstater. Andrageren opfordrer derfor Europa-
Parlamentet til at sætte en stopper for denne diskrimination.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Bilag III til direktiv 2005/36/EF1 oplister lovregulerede uddannelser i medlemsstaterne. Når 
et erhverv ikke er reguleret i hjemlandet, men når den relevante uddannelse derimod er 
lovreguleret i det pågældende land, kan indehavere af uddannelsesbeviser, der bekræfter den 
lovregulerede uddannelse, drage fordel af bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF uden at have 
erhvervserfaring på to år.

                                               
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142.
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Andrageren klager over, at kun nationale erhvervsmæssige kvalifikationer niveau 3 og 4, som 
er godkendt inden for rammerne af Det Forenede Kongeriges nationale erhvervsmæssige 
kvalifikationer, er opført i bilag III til direktiv 2005/36/EF. Erhvervsmæssige kvalifikationer 
niveau 5 fremgår ikke af bilag III, hvorfor indehavere af kvalifikationer niveau 5 er udsat for 
diskrimination.

Kommissionen vil rette henvendelse til de britiske myndigheder og bede dem redegøre for, 
hvorfor de ikke har foreslået, at erhvervsmæssige kvalifikationer niveau 5 indsættes i bilag III 
til direktiv 2005/36/EF.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om de britiske myndigheders 
svar, så snart dette foreligger."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget 25. marts 2010.

"Under henvisning til sin meddelelse af 22. januar kontaktede Kommissionen de britiske 
myndigheder med henblik på at få nærmere oplysninger vedrørende erhvervsmæssige 
kvalifikationer niveau 5.

Erhvervsmæssige kvalifikationer niveau 5 er ikke opført i bilag III, da denne liste kun 
omhandler kvalifikationer, der er omfattet af artikel 11 niveau (c) i direktivet 2005/36/EF. 
Artikel 11 niveau (c) omfatter kvalifikationer, der bekræfter postgymnasiale uddannelser på 
mellem et og tre år – hvilket vil sige nationale erhvervsmæssige kvalifikationer niveau 3 og 4. 
I lyset af at erhvervsmæssige kvalifikationer niveau 5 er et højere niveau, kan de ikke 
omfattes af listen og henhører derfor under det generelle begreb lovregulerede uddannelser i 
direktivets artikel 13. Derfor bør britiske statsborgere, der har erhvervsmæssige 
kvalifikationer niveau 5, ikke stilles ugunstigt."


