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Tárgy: R. A., olasz állampolgár által benyújtott 1118/2009. számú petíció az Egyesült 
Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszere (National Framework of 
Vocational Qualifications) által akkreditált Nemzeti Szakmai Képesítések 
(National Vocational Qualifications) 5. szintjének vagy az azzal egyenértékű 
képesítéseknek az elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet, hogy a 2005/36/EK irányelvben (III. melléklet) az 
Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszere (National Framework of 
Vocational Qualifications) által elismert Nemzeti Szakmai Képesítések csak a 3. és 4. szintre 
vonatkoznak. A petíció benyújtója szerint az 5. szintű Nemzeti Szakmai Képesítéssel 
rendelkezőket elvágják a képesítés elismerésének lehetőségétől. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy hátrányos megkülönböztetés éri azokat, akik hasonló képesítéssel rendelkeznek, és 
szakmájukat az Európai Unió valamely tagállamában szeretnék gyakorolni. A petíció 
benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy az vessen véget a hátrányos 
megkülönböztetés e formájának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január. 22.
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A 2005/36/EK irányelv1 III. melléklete tartalmazza a tagállamokban szabályozott képzések 
jegyzékét. Amennyiben egy bizonyos szakmát nem szabályoznak a saját tagállamban, de az 
adott képzést szabályozzák ebben a saját tagállamban, az ilyen szabályozott képzést tanúsító 
képesítéssel rendelkező személy élhet a 2005/36/EK irányelvben foglalt szabályok nyújtotta 
előnyökkel anélkül, hogy két éves szakmai tapasztalatot kéne igazolnia.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a 2005/36/EK irányelv III. melléklete csupán az 
Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerében (United Kingdom National 
Framework of Vocational Qualifications) nemzeti szakmai képesítésként (National 
Vocational Qualifications, NVQ) akkreditált igazolással járó, 3. és 4. szintű képzések 
jegyzékét tartalmazza. Az 5. szint nem szerepel a III. mellékletben, ezért az ahhoz társuló 
nemzeti szakmai képesítéssel rendelkezők megkülönböztetést szenvednek.

A Bizottság a továbbiakban felveszi a kapcsolatot a brit hatóságokkal, hogy megtudakolja, 
miért nem javasolták az 5. szinthez kapcsolódó nemzeti szakmai képesítések beépítését a 
2005/36/EK irányelv III. mellékletébe.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a brit hatóságoktól érkezett válaszról, 
amint az rendelkezésre áll.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

A Bizottság – január 22-i közleménye mellett – kapcsolatba lépett a brit hatóságokkal, hogy 
pontosabb információkat szerezzen az NVQ 5. szintjével kapcsolatban.

A III. melléklet azért nem tartalmazza az NVQ 5. szintjét, mert az ott szereplő felsorolás csak 
a 2005/36/EK irányelv 11. cikkének c) pontja szerinti szintekre vonatkozik. A 11. cikk c) 
pontja a középfokú képzést követő, egy és három év közötti időtartamú képzéseket tanúsító 
képesítésekre – azaz az NVQ 3. és 4. szintjére – vonatkozik. Mivel az NVQ 5. szintje 
magasabb szintet jelent, az nem vehető fel a jegyzékbe, és ezért az az irányelv 13. cikkében 
említett szabályozott képzés általános fogalmának hatálya alá tartozik.  Következésképpen az
NVQ 5. szintje szerinti képesítésekkel rendelkező egyesült királyságbeli állampolgároknak 
nem szabad hátrányos helyzetbe kerülniük.
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