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Temats: Lūgumraksts Nr. 1118/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. A., par 
5. līmeņa vai līdzvērtīgu valsts profesionālo kvalifikāciju (National Vocational 
Qualifications — NVQ) atzīšanu, ko ir apstiprinājusi Apvienotās Karalistes Valsts 
kvalifikāciju sistēma (National Qualifications Framework)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tikai 3. un 4. līmeņa NVQ, ko apstiprinājusi Apvienotās 
Karalistes Valsts kvalifikāciju sistēma, ir iekļautas Direktīvā 2005/36/EK (III pielikumā). Pēc 
lūgumraksta iesniedzēja teiktā uz 5. līmeņa NVQ īpašniekiem atzīšana neattiecas. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir šādu kvalifikāciju īpašnieku diskriminēšana, kas 
kādā ES dalībvalstī vēlas strādāt attiecīgajā profesijā. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu izbeigt šo diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Direktīvas 2005/36/EK 1 III pielikumā ir iekļauts dalībvalstīs reglamentēto apmācību 
saraksts. Ja izcelsmes dalībvalstī netiek reglamentēta profesija, bet tiek reglamentēta attiecīgā 
apmācība, personas ar kvalifikāciju, kas apliecina šādu reglamentētu apmācību, var piemērot 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus, nepierādot divu gadu profesionālo pieredzi.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka tikai 3. un 4. līmeņa NVQ, ko apstiprinājusi 
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Apvienotās Karalistes Valsts kvalifikāciju sistēma, ir iekļautas Direktīvas 2005/36/EK 
III pielikumā. 5. līmeņa NVQ III pielikumā nav iekļauta un tāpēc pret personām ar 5. līmeņa 
NVQ ir pieļauta diskriminējoša attieksme.

Komisija sazināsies ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm, lai noskaidrotu, kāpēc tās nav 
ierosinājušas iekļaut 5. līmeņa NVQ Direktīvas 2005/36/EK III pielikumā.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par Apvienotās Karalistes varas iestāžu sniegto 
atbildi, tiklīdz tā tiks saņemta.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Pēc sava 22. janvāra paziņojuma Komisija sazinājās ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm, 
lai iegūtu paskaidrojumus par 5. līmeņa NVQ.

5. līmeņa NVQ nav iekļauts III pielikumā, jo šis saraksts attiecas tikai uz tām kvalifikācijām, 
kas atbilst Direktīvas 2005/36/EK 11. panta c) apakšpunkta līmenim. 11. panta c) apakšpunkta
līmenis attiecas uz kvalifikācijām, ko apliecina diploms par to, ka ir pabeigts pēcvidusskolas 
kurss, kura ilgums ir no viena līdz trim gadiem — tas ir NVQ 3 un NVQ 4. Ņemot vērā, ka 
NVQ 5 ir augstāks līmenis, to nevar iekļaut šajā sarakstā un tādēļ atbilst vispārējam 
reglamentētas apmācības jēdzienam direktīvas 13. pantā. Līdz ar to Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgajiem, kam ir 5. līmeņa NVQ, nebūtu jātiek diskriminētiem.”


