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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1118/2009, adresată de R.A., de cetățenie italiană, privind 
recunoașterea calificărilor profesionale naționale (NVQ) de nivel 5 sau 
echivalente, aprobate prin („National Framework of Vocational Qualifications”) 
din Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că Directiva 2005/36/CE (anexa III) face referire doar la calificările 
profesionale naționale (NVQ) de nivel 3 sau 4 aprobate prin Cadrul național al calificărilor 
profesionale din Regatul Unit. Potrivit petiționarului, deținătorii calificărilor NVQ de nivel 5 
sunt excluși de la recunoaștere. Petiționarul consideră că aceasta reprezintă o discriminare a 
deținătorilor unei astfel de calificări care doresc să exercite o profesie într-un post similar într-
unul din statele membre ale Uniunii Europene. Petiționarul solicită Parlamentului European să 
ia măsuri pentru a pune capăt acestei discriminări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

În anexa III la Directiva 2005/36/CE1 figurează cursurile de formare profesională 
reglementate în statele membre. În cazul în care o profesie nu este reglementată în statul 
membru respectiv, dar formarea profesională aferentă este reglementată de acesta, deținătorii 
calificărilor care atestă respectiva formare profesională pot beneficia de pe urma dispozițiilor 
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Directivei 2005/36/CE fără a fi necesară o experiență profesională de doi ani.

Petiționarul se plânge de faptul că în anexa III la Directiva 2005/36/CE se face referire doar la 
calificările profesionale naționale (NVQ) de nivel 3 sau 4 aprobate prin Cadrul național al 
calificărilor profesionale din Regatul Unit. Calificările de nivel 5 nu figurează în anexa III și, 
prin urmare, deținătorii unei calificări NVQ de nivel 5 suferă o discriminare.

Comisia va contacta autoritățile britanice pentru a clarifica motivul pentru care acestea nu au 
propus includerea în anexa III la Directiva 2005/36/CE a calificărilor NVQ de nivel 5.

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la răspunsul oferit de autoritățile 
britanice de îndată ce acestea îl vor transmite.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 martie 2010

Ulterior comunicării sale din 22 ianuarie, Comisia a contactat autoritățile britanice pentru a 
obține clarificări legate de calificările NVQ de nivel 5.

Calificările NVQ de nivel 5 nu figurează în anexa III, deoarece lista respectivă conține doar 
calificările care intră sub incidența articolului 11 litera (c) din Directiva 2005/36/CE. Articolul 
11 litera (c) se referă la calificările profesionale care atestă că titularul a absolvit un ciclu de 
studii postliceale cu durata cuprinsă între unu și trei ani – și anume calificările NVQ de nivel 
3 și 4. Având în vedere că calificările NVQ de nivel 5 reprezintă un nivel superior, acestea nu 
pot fi incluse pe lista respectivă și, prin urmare, intră în categoria generală a formărilor 
reglementate prevăzute la articolul 13 din Directivă. În consecință, cetățenii britanici 
deținători ai unei calificări NVQ de nivel 5 nu ar trebui să fie dezavantajați.


