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28.2.2015

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2598/2013, mille on esitanud Itaalia kodanik A. P. 
tööstusinseneride kohta Itaalias 

Petitsioon nr 0167/2014, mille on esitanud Itaalia kodanik G. E. 
tööstustehnikute kohta Itaalias

1. Petitsiooni nr 2598/2013 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja märgib, et Itaalias võivad töötada tööstusinseneri kutsealal inimesed, kel on 
keskharidus või kes on läbinud kolmeaastase õppekava. Selline olukord takistab Itaalia 
tööstusinseneride vaba liikumist Euroopas direktiivi 89/48/EÜ alusel, sest mujal Euroopas 
nõutakse tööstusinseneridelt ülikooliharidust. 

Petitsiooni nr 0167/2014 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja märgib, et Itaalias on võimalik tööstustehnikuks saada keskhariduse või 
kolmeaastase õppeajaga õppekava alusel. Selline olukord takistab Itaalia tööstustehnikute 
vaba liikumist Euroopas direktiivi 89/48/EÜ alusel, sest mujal Euroopas nõutakse 
tööstustehnikutelt ülikooliharidust.

2. Vastuvõetavus

Petitsioon nr 2598/2013 tunnistati vastuvõetavaks 5. novembril 2014.
Petitsioon nr 0167/2014 tunnistati vastuvõetavaks 22. detsembril 2014.
Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015
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Petitsioonid nr 2598/2013 ja nr 167/2014

Direktiiviga 89/48/EMÜ1 (hiljem asendatud direktiiviga 2005/36/EÜ2 ja seejärel direktiiviga 
2013/55/EL3) ei ühtlustatud tööstusinseneride väljaõppe miinimumtingimusi ega pandud 
seega liikmesriikidele kohustust nõuda tööstusinseneridelt kolmeaastast kõrghariduse tasemel 
väljaõpet. Sama kehtib direktiivi 2005/36/EÜ ja direktiivi 2013/55/EL kohta. Seetõttu on 
liikmesriikidel vabadus määrata kõnealuse kutseala väljaõppe sisu ja tase Euroopa Liidu 
toimimise lepingu piires. 

Otsus tõsta tööstusinseneride väljaõppe tase kolmeaastase kõrghariduse tasemele oli seepärast 
Itaalia ametiasutuste sõltumatu otsus, nagu ka otsus anda omandatud õigused inseneridele, kes 
omandasid kvalifikatsiooni varasema süsteemi alusel ja omavad keskharidusepõhist 
kvalifikatsiooni. 

Petitsiooni esitaja väidab, et see olukord toob kaasa liikuvusprobleeme, sest keskharidusega 
insenerid liigitatakse direktiivi 2005/36/EÜ artikli 11 taseme c alla, aga kolmeaastase 
kõrgharidusega insenerid liigitatakse sama artikli 11 taseme d alla. 

Euroopa Komisjon soovib selgitada, et direktiivi 2005/36/EÜ artikkel 11 on vahend, mille 
eesmärk on hõlbustada spetsialistide vaba liikumist Euroopa Liidus. Liikmesriikidel on 
kohustus tunnustada (vastavalt direktiivi eeskirjadele) kutsekvalifikatsioone, mis tõendavad 
vähemalt nende territooriumil nõutavale tasemele vahetult eelnevat taset. Lisaks on nendel 
liikmesriikidel, kus kvalifikatsioon liigitatakse artikli 11 taseme e alla, kohustus tunnustada 
teiste liikmesriikide kvalifikatsioone, mis liigitatakse kaks taset allapoole, see tähendab 
tasemele d ja c.

Konkreetselt tähendab see, et liikmesriikidel, kus tööstusinseneri kutsekvalifikatsioon 
liigitatakse direktiivi 2005/36/EÜ taseme d või e alla, on kohustus tunnustada (vastavalt 
direktiivi eeskirjadele) Itaalia tööstusinseneride kvalifikatsioone, mis liigitatakse taseme c või 
d alla. Eelöeldust lähtudes ei saa Euroopa Komisjon tuvastada mõju töötajate liikuvusele, mis 
tuleneks Itaalia tööstusinseneri kvalifikatsioonide liigitamisest artikli 11 kahe eri taseme alla.

Kuna Itaalias liigitatakse tööstusinseneri kvalifikatsioonid artikli 11 kahe eri taseme alla, tuleb 
teiste liikmesriikide kvalifikatsioonide tunnustamisel arvesse võtta kõige madalamat taset, st 
taset c. See tähendab, et direktiivi kohaldamisel Itaalias tunnustataks teiste liikmesriikide 
kvalifikatsioone, mis liigitatakse artikli 11 tasemete b, c, d või e alla.

See tagab laialdase juurdepääsu tööstusinseneri kutsealale Itaalia turul.

Direktiiv 2013/55/EL ei muuda olukorda. 

                                               
1 Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/48/EMÜ vähemalt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate 
kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (EÜT L 19, 24.1.1989).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiv 2013/55/EL, millega muudetakse direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi 
kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus) (ELT L 354/132, 28.12.2013); direktiiv tuleb liikmesriikides 
rakendada 2016. aasta jaanuariks.
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Järeldus

Seepärast ei ole Euroopa Komisjoni arvates mingeid liikuvusprobleeme, mille põhjus oleks 
Itaalia tööstusinseneri kvalifikatsioonide liigitamine direktiivi 2005/37/EÜ artikli 11 kahe eri 
taseme alla, ei teise liikmesriiki minevate Itaalia tööstusinseneride ega ka teistest 
liikmesriikidest Itaaliasse tulevate tööstusinseneride puhul.


