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Tema: Peticija Nr. 1118/2009 dėl 5 lygio nacionalinių profesinių kvalifikacijų arba 
lygiaverčių kvalifikacijų, kurios tvirtinamos pagal Jungtinės Karalystės 
nacionalinę profesinių kvalifikacijų struktūrą (angl. National Framework of 
Vocational Qualifications), pripažinimo, kurią pateikė Italijos pilietis R. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad į Direktyvą 2005/36/EB (III priedą) įtrauktos tik 3 ir 4 lygių 
nacionalinės profesinės kvalifikacijos (angl. NVQ), kurios tvirtinamos pagal Jungtinės 
Karalystės nacionalinę profesinių kvalifikacijų struktūrą (angl. National Framework of 
Vocational Qualifications). Pasak peticijos pateikėjo, 5 lygio nacionalinę profesinę 
kvalifikaciją įgiję asmenys nepripažįstami. Jis mano, kad taip diskriminuojami šią 
kvalifikaciją įgiję asmenys, norintys vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių dirbti jų 
kvalifikaciją atitinkantį darbą. Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą nutraukti šią 
diskriminaciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Direktyvos 2005/36/EB1 III priede pateikiamas mokymo kursų, kurie reglamentuojami 
valstybių narse, sąrašas. Kai profesija nereglamentuojama kilmės valstybėje narėje, tačiau 
šioje kilmės valstybėje narėje reglamentuojamas atitinkamas mokymas, kvalifikacijų, 
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kuriomis patvirtinamas toks reglamentuotas mokymas, turėtojai gali pasinaudoti Direktyvoje 
2005/36/EB nustatytomis taisyklėmis ir jiems nereikia patvirtinti dvejų metų profesinės 
patirties.

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Direktyvos 2005/36/EB III priede nurodyti tik 3 ir 4 lygio 
pagal Jungtinės Karalystės nacionalinės kvalifikacijų struktūrą patvirtintos profesinės 
kvalifikacijos. Į III priedą neįtrauktas 5 lygis ir todėl 5 lygio nacionalinių profesinių 
kvalifikacijų turėtojai yra diskriminuojami.

Komisija susisieks su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis siekdama sužinoti, kodėl 
jos nepasiūlė į Direktyvos 2005/36/EB III priedą įtraukti 5 lygio nacionalinių profesinių 
kvalifikacijų.

Komisija informuos Peticijų komitetui apie Jungtinės Karalystės valdžios institucijų 
atsakymą, kai tik jį gaus.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Pateikusi sausio 22 d. komunikatą, Komisija susisiekė su Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijomis, siekdama gauti paaiškinimus dėl 5 lygio nacionalinių profesinių kvalifikacijų.

5 lygio nacionalinės profesinės kvalifikacijos neįtrauktos į III priedą, nes šis sąrašas susijęs tik 
su kvalifikacijomis, nurodytomis Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnio c punkte. 11 straipsnio 
c punkte nurodytas lygis apima kvalifikacijas, kurios patvirtinamos po povidurinio kurso, 
kuris trunka nuo vienų iki trejų metų – t. y. 3 ir 4 lygio nacionalinės profesinės kvalifikacijos. 
Kadangi 5 lygio nacionalinė profesinė kvalifikacija yra aukštesnio lygio kvalifikacija, ji 
negali būti įtraukta į sąrašą ir todėl ji priskirtina prie bendra sąvoka apibūdinamų kvalifikacijų 
– reglamentuojama profesija pagal direktyvos 13 straipsnį. Todėl 5 lygio nacionalinę 
profesinę kvalifikaciją turintys Jungtinės Karalystės piliečiai neturėtų atsidurti nepalankesnėje 
padėtyje.“


