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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1118/2009, którą złożył R.A. (Włochy) w sprawie uznawania 5. lub 
równorzędnego poziomu Krajowych Kwalifikacji Zawodowych (NVQ) 
zatwierdzonego na mocy Ramowych Kwalifikacji Krajowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że w dyrektywie 2005/36/WE (załącznik III) wymienia się 
wyłącznie poziom 3. i 4. NVQ zatwierdzonych na mocy brytyjskich Ramowych Kwalifikacji 
Krajowych. Według składającego petycję osoby posiadające 5. poziom NVQ nie są objęte 
uznawaniem. Składający petycję uważa to za dyskryminację posiadaczy takich kwalifikacji, 
którzy pragną wykonywać swój zawód w jednym z państw członkowskich UE. Wzywa on 
Parlament Europejski do położenia kresu tej dyskryminacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Załącznik III do dyrektywy 2005/36/WE1 zawiera wykaz rodzajów kształcenia regulowanego 
w państwach członkowskich. W przypadku, gdy dany zawód nie jest regulowany 
w rodzimym państwie członkowskim, ale odnośne kształcenie jest w nim regulowane, osoby 
mające kwalifikacje potwierdzające odbycie tego typu regulowanego kształcenia są objęte 
przepisami dyrektywy 2005/36/WE bez konieczności potwierdzania dwuletniego 
doświadczenia zawodowego.

                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142.
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Składający petycję sprzeciwia się temu, że w załączniku III do dyrektywy 2005/36/WE 
wymienia się wyłącznie poziom 3. i 4. NVQ zatwierdzonych na mocy brytyjskich ramowych 
kwalifikacji krajowych. Poziom 5. nie został wymieniony w załączniku III, w związku z czym 
osoby mające NVQ na poziomie 5. są dyskryminowane.

Komisja skontaktuje się z brytyjskimi władzami w celu uzyskania informacji na temat tego, 
dlaczego nie zaproponowały one włączenia poziomu 5. NVQ do załącznika III do dyrektywy 
2005/36/WE.

Komisja poinformuje Komisję Petycji o odpowiedzi udzielonej przez brytyjskie władze, jak 
tylko będzie ona dostępna.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Po udzieleniu dnia 22 stycznia odpowiedzi Komisja skontaktowała się z władzami 
brytyjskimi w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie do 5. poziomu NVQ.

5. poziom NVQ nie został wymieniony w załączniku III, ponieważ przedmiotowy wykaz 
dotyczy wyłącznie kwalifikacji podlegających art. 11 lit. c) dyrektywy 2005/36/WE. Art. 11 
lit. c) obejmuje kwalifikacje potwierdzające odbycie kształcenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego od roku do trzech lat, co odpowiada 3. i 4. poziomowi NVQ. Biorąc pod uwagę to, 
że 5. poziom NVQ jest wyższym poziomem kształcenia, nie można go włączyć do wykazu 
i w związku z tym w jego przypadku zastosowanie ma ogólna koncepcja kształcenia
regulowanego, określona w art. 13 przedmiotowej dyrektywy. Wobec powyższego obywatele 
brytyjscy mający NVQ na poziomie 5. nie powinni być dyskryminowani.


