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Θέμα: Αναφορά 1118/2009, του R.A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση
εθνικών επαγγελματικών προσόντων (NVQ) επιπέδου 5 ή ισοδύναμων
προσόντων που εγκρίνονται από το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων
του Ηνωμένου Βασιλείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι μόνο τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα επιπέδου 3 και 4, τα οποία
εγκρίνονται από το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του Ηνωμένου Βασιλείου,
περιλαμβάνονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ (παράρτημα III). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι
κάτοχοι εθνικών επαγγελματικών προσόντων επιπέδου 5 εξαιρούνται από το σύστημα
αναγνώρισης. Ο αναφέρων εκτιμά ότι το καθεστώς αυτό συνιστά διάκριση εις βάρος των
κατόχων τέτοιων επαγγελματικών προσόντων οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν αντίστοιχο
επάγγελμα σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να θέσει τέρμα σε αυτή τη διάκριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Το Παράρτημα III της οδηγίας 2005/36/ΕΚ1 παραθέτει τις κατηγορίες εκπαίδευσης που είναι
νομοθετικά κατοχυρωμένες στα κράτη μέλη. Όταν ένα επάγγελμα δεν είναι νομικά
κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος καταγωγής, αλλά η σχετική εκπαίδευση είναι νομικά
κατοχυρωμένη στο εν λόγω κράτος μέλος καταγωγής, οι κάτοχοι τίτλων που πιστοποιούν

                                               
1 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22–142.
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αυτήν τη νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση μπορούν να επωφεληθούν από τους κανόνες
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν διετή επαγγελματική εμπειρία.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι μόνο τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα (NVQ) επιπέδου 3
και 4 που εγκρίθηκαν από το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του Ηνωμένου
Βασιλείου, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το επίπεδο 5 δεν
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και, ως εκ τούτου, οι κάτοχοι εθνικών επαγγελματικών
προσόντων επιπέδου 5 υφίστανται διακριτική μεταχείριση.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις βρετανικές αρχές προκειμένου να τις ρωτήσει για ποιον
λόγο δεν πρότειναν να εισαχθούν στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2005/36/ΕΚ τα εθνικά
επαγγελματικά προσόντα επιπέδου 5.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την απάντηση των βρετανικών
αρχών μόλις τη λάβει.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, της 22ας Ιανουαρίου, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις
βρετανικές αρχές προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις σχετικά με τα εθνικά επαγγελματικά
προσόντα (NVQ) επιπέδου 5.

Τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα (NVQ) επιπέδου 5 δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
III καθώς ο εν λόγω κατάλογος αφορά μόνο τα επαγγελματικά προσόντα που εμπίπτουν στο
άρθρο 11, επίπεδο γ της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το άρθρο 11, επίπεδο γ καλύπτει τα
επαγγελματικά προσόντα που βεβαιώνουν κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
διάρκειας από ένα έως τρία έτη – το οποίο ισοδυναμεί με τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα
(NVQ) επιπέδου 3 και 4. Δεδομένου ότι τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα (NVQ) επιπέδου
5 είναι ανώτερου επιπέδου, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο και ως εκ
τούτου εμπίπτουν στη γενικότερη έννοια της νομικώς κατοχυρωμένης εκπαίδευσης στο
άρθρο 13 της οδηγίας. Κατά συνέπεια, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι κάτοχοι
εθνικών επαγγελματικών προσόντων (ΝVQ) επιπέδου 5 δεν πρέπει να υφίστανται διακριτική
μεταχείριση.


