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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2598/2013 af A. P., italiensk statsborger, om 
industriingeniører i Italien 

Andragende nr. 0167/2014 af G. E., italiensk statsborger, om 
industriteknikere i Italien

1. Sammendrag af andragende nr. 2598/2013

Andrageren påpeger, at det i Italien er tilladt for personer at udøve deres erhverv som 
industriingeniører på baggrund af en studentereksamen eller en treårig uddannelse. Denne 
situation medfører vanskeligheder for italienske industriingeniørers frie bevægelighed i EU i 
henhold til direktiv 89/48/EØF, idet man i resten af EU skal have en universitetsgrad som 
industriingeniør. 

Sammendrag af andragende nr. 0167/2014

Andrageren anfører, at det i Italien kræver en studentereksamen eller en treårig uddannelse at 
kunne udøve erhvervet som industritekniker. Denne situation er hæmmende for italienske 
industriteknikeres frie bevægelighed i EU på baggrund af direktiv 89/48/EF, da 
industriteknikere i resten af EU skal have en universitetsgrad.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende nr. 2598/2013 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 
2014).
Andragende nr. 0167/2014 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. december 
2014).
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Andragende nr. 2598/2013 og 167/2014

Direktiv 89/48/EØC1 (siden erstattet af direktiv 2005/36/EF2 og efterfølgende af direktiv 
2013/55/EU3) harmoniserede ikke mindstekravene til uddannelse for industriingeniører og 
fastsatte dermed ikke nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at sørge for en treårig 
videregående uddannelse for industriingeniører. Det samme gælder for direktiv 2005/36/EF 
og direktiv 2013/55/EU. Medlemsstaterne kan derfor – inden for rammerne af traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde – frit fastsætte indholdet og niveauet af 
uddannelsesforløbet for dette erhverv. 

Beslutningen om at hæve uddannelsesniveauet for industriingeniører til en treårig 
videregående uddannelse var altså en selvstændig beslutning, som de italienske myndigheder 
traf for at tildele rettigheder til de ingeniører, der er kvalificeret i henhold til det tidligere 
system, og som har en studentereksamen. 

Andrageren hævder, at denne situation giver problemer hvad angår den frie bevægelighed, 
fordi de ingeniører, der har en studentereksamen, indplaceres under kvalifikationsniveau c) i 
artikel 11 i direktiv 2005/36/EF, mens ingeniører med en treårig videregående uddannelse 
indplaceres under kvalifikationsniveau d) i samme artikel 11.  

Kommissionen vil gerne præcisere, at artikel 11 i direktiv 2005/36/EF er et redskab til at lette 
erhvervsudøveres frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union.  Medlemsstaterne er 
forpligtet til (i overensstemmelse med direktivet) at anerkende faglige kvalifikationer, der 
attesterer et uddannelsesniveau, som mindst svarer til det niveau, der går umiddelbart forud 
for det niveau, som kræves på deres territorium.  Desuden er medlemsstater, som kræver et 
kvalifikationsniveau svarende til niveau e) i artikel 11, forpligtet til at anerkende 
kvalifikationer fra andre medlemsstater på to niveauer under dette, dvs. niveau d) og c).

Dette betyder helt præcist, at medlemsstater, hvor industriingeniørers faglige kvalifikationer 
er klassificeret på niveau d) eller e) i direktiv 2005/36/EF, er forpligtet til (i overensstemmelse 
med direktivet) at anerkende italienske industriingeniørers kvalifikationer klassificeret på 
niveau c) eller d). Kommissionen kan derfor ikke konstatere nogen indvirkning på den frie 
bevægelighed som følge af klassifikationen af italienske industriingeniørers kvalifikationer på 
to forskellige niveauer i artikel 11.

                                               
1 Rådets direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse 
af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed (EUT 
L 019 af  24.1.1989).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative 
samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen"). Direktivet skal 
gennemføres i medlemsstaterne senest i januar 2016.
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Eftersom industriingeniørers kvalifikationer er klassificeret på to forskellige niveauer i Italien, 
er det det laveste, dvs. niveau c), der skal tages i betragtning i forbindelse med anerkendelse 
af kvalifikationer fra andre medlemsstater. Det indebærer for Italiens vedkommende, at 
direktivet finder anvendelse på anerkendelse af kvalifikationer fra andre medlemsstater, der er 
klassificeret på niveau b), c), d) eller e) i artikel 11.

Dette sikrer en bred adgang til erhvervet som industriingeniør på det italienske marked.

Denne situation vil forblive uændret i henhold til direktiv 2013/55/EU. 

Konklusion

Kommissionen kan følgelig ikke konstatere nogen problemer hvad angår den frie 
bevægelighed som følge af klassifikationen af italienske industriingeniørers kvalifikationer på 
to forskellige niveauer i artikel 11 i direktiv 2005/36/EF: hverken for italienske 
industriingeniører, der flytter til en anden medlemsstat, eller for industriingeniører, der flytter 
fra en anden medlemsstat til Italien.


