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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2598/2013, внесена от А.Р., с италианско гражданство, 
относно промишлените инженери в Италия 

Петиция № 0167/2014, внесена от G.E., с италианско гражданство, 
относно техническите специалисти в промишлеността в Италия

1. Резюме на петиция 2598/2013

Вносителят на петицията отбелязва, че в Италия хората имат право да практикуват 
професията промишлен инженер с диплома за завършено средно образование или с 
тригодишна образователна степен. Тази ситуация е в ущърб на свободното движение на 
италианските промишлени инженери в Европа съгласно Директива 89/48/ЕО, като се 
има предвид, че в останалата част на Европа промишлените инженери трябва да имат 
висше образование. 

Резюме на петиция 0167/2014

Вносителят на петицията посочва, че в Италия е възможно да се навлезе в професията 
на технически специалист в промишлеността или чрез диплома за средно образование, 
или посредством тригодишен квалификационен курс. Тази ситуация не насърчава 
свободното движение на италианските технически специалисти в промишлеността в 
Европа въз основа на Директива 89/48/ЕИО, тъй като в останалата част на Европа се 
изисква тези специалисти да имат университетско образование.

2. Допустимост

Петиция 2598/2013 е обявена за допустима на 5 ноември 2014 г.
Петиция 0167/2014 е обявена за допустима на 22 декември 2014 г.
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Комисията е приканена да предостави сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Петиции 2598/2013 и 167/2014

Директива 89/48/ЕИО1 (междувременно заменена с Директива 2005/36/ЕО2 и след това 
с Директива 2013/55/ЕС3) не хармонизира минималните квалификационни изисквания 
за промишлени инженери и по този начин не създава никакво задължение за държавите 
членки да предвиждат  тригодишен курс на обучение в рамките на висшето 
образование за промишлени инженери. Същото е положението с Директива 2005/36/ЕО 
и Директива 2013/55/ЕС. Следователно държавите членки са свободни да определят 
съдържанието и нивото на курсове за обучение за тази професия в рамките на Договора 
за функционирането на Европейския съюз. 

Решението за повишаване на равнището на обучение за промишлените инженери до 
тригодишно висше образование е автономно решение на италианските власти, както и 
решението за гарантиране на придобитите права на инженерите, получили 
квалификация съгласно предишната система и притежаващи диплома за завършено 
средно образование. 

Вносителят на петицията твърди, че това положение води до проблеми по отношение 
на мобилността, тъй като специалистите със завършено средно образование са 
класирани по член 11, буква в) от Директива 2005/36/ЕО, докато тези с тригодишен 
курс на обучение в рамките на висшето образование са класифицирани по буква г) от 
същия член 11.  

Комисията би искала да уточни, че член 11 от Директива 2005/36/ЕО е инструмент за 
улесняване на свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз.  
Държавите членки са задължени да признават (в съответствие с разпоредбите на 
директивата), професионална квалификация, удостоверяваща ниво, което е поне 
равностойно на нивото, непосредствено предшестващо това, което се изисква на тяхна 
територия.  Освен това, за тези държави членки, в които професионалната 
квалификация е съгласно член 11, буква д), задължението е да признават квалификации 
от други държави членки с две нива по-надолу: т.е. по букви г) и в).

Конкретно това означава, че държави членки, в които професионалната квалификация 
на промишлен инженер е класифицирана съгласно ниво г) или д) от Директива 
2005/36/ЕО, ще бъдат задължени да признават (в съответствие с разпоредбите на 

                                               
1 Директива на Съвета 89/48/ЕИО от 21 декември 1988 г. относно обща система за признаване на 

дипломи за висше образование, получавани след завършване на професионално образование и 
обучение с продължителност най-малко три години (ОВ L 19, 24.1.1989 г., стр. 16). 

2 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

3 Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на 
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (OВ L354/132 от 28.12.2013 г.); трябва да бъде приложена в 
държавите членки до януари 2016 г.
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директивата) получени в Италия квалификации на промишлените инженери, 
класифицирани по буква в) или г). В резултат на това Комисията не може да установи 
никакво въздействие по отношение на мобилността, което е резултат от 
класификацията на италианските квалификации на промишлен инженер на две 
различни равнища по член 11.

В Италия, като се има предвид, че квалификацията на промишлен инженер се 
класифицира в две различни равнища по член 11, равнището, което трябва да се вземе 
предвид за целите на признаването на квалификации от други държави членки, е най-
ниското: т.е. по буква в). Това означава, че в Италия директивата ще се прилага за 
признаването на квалификации, придобити в други държави членки, класифицирани по 
букви б), в), г) или д) от член 11.

Това гарантира широк достъп до професията на промишлени инженери на италианския 
пазар.

Положението ще остане непроменено съгласно Директива 2013/55/ЕС. 

Заключение

Поради това Комисията не може да установи проблем по отношение на мобилността, 
дължащ се на класификацията по две различни букви от член 11 от Директива 
2005/36/ЕО за професионалната квалификация в Италия на промишлените инженери: 
нито за италианските промишлени инженери, които се преместват в друга държава 
членка, нито за промишлените инженери от други държави членки, които се преместват 
в Италия.


