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Tárgy: A. P. olasz állampolgár által benyújtott 2598/2013. sz. petíció az olasz ipari 
mérnökökről

G. E. olasz állampolgár által benyújtott 0167/2014. sz. petíció az olaszországi 
ipari technikusokról

1. A 2598/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy Olaszországban az ipari mérnöki szakma gimnáziumi 
végzettséggel, illetve hároméves mérnöki szakképzésen szerzett oklevél birtokában 
végezhető. Ez a helyzet az olasz ipari mérnökök számára gátolja a 89/48/EK irányelv által 
biztosított, Unión belüli szabad mozgást, mivel az ipari mérnököknek Európában mindenhol 
egyetemi diplomát kell szerezniük. 

A 0167/2014. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Olaszországban az ipari technikusi szakma megszerzéséhez 
gimnáziumi végzettségre, illetve hároméves szakirányú képzés elvégzésére van szükség. Ez a 
helyzet gátolja az olasz ipari technikusok számára a 89/48/EK irányelv által garantált szabad 
mozgást az Unióban, mivel az ipari technikusoknak Európa többi részében egyetemi diplomát 
kell szerezniük.

2. Elfogadhatóság

2598/2013. számú petíció: elfogadhatónak nyilvánítva 2014. november 5-én.
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0167/2014. számú petíció: elfogadhatónak nyilvánítva 2014. december 22-én.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A 2598/2013. és a 167/2014. számú petíció

A 89/48/EGK irányelv1 (amelyet azóta a 2005/36/EK irányelv2, majd később a 2013/55/EU 
irányelv3 váltott fel) nem harmonizálta az ipari mérnökök minimális képzési feltételeit, és így 
nem állapított meg semmilyen kötelezettséget a tagállamokra nézve, hogy az ipari mérnökök 
esetében hároméves felsőoktatási képzést írjanak elő. Ugyanez a helyzet a 2005/36/EK 
irányelv és a 2013/55/EU irányelv esetében. A tagállamok ezért az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés korlátain belül szabadon dönthetnek az e szakmára vonatkozó képzés 
tartalmát és szintjét illetően. 

Az tehát, hogy az ipari mérnökök számára hároméves felsőoktatási képzést írnak elő, az olasz 
hatóságok szuverén döntése volt, csakúgy, mint az, hogy a korábbi rendszerben képesítést 
szerzett és középiskolai végzettséggel rendelkező mérnökök szerzett jogait elismerik. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy ez a helyzet mobilitási problémákhoz vezet, mivel a 
középiskolai végzettséggel rendelkezők a 2005/36/EK irányelv 11. cikkének c) pontja szerinti 
megítélés alá esnek, míg a hároméves felsőoktatási végzettséggel rendelkezők ugyanazon cikk 
d) pontjának hatálya alá tartoznak.  

A Bizottság tisztázni kívánja, hogy a 2005/36/EK irányelv 11. cikkének célja az, hogy 
megkönnyítse a szakemberek szabad mozgását az Európai Unión belül.  A tagállamok az 
irányelv előírásaival összhangban kötelesek elismerni a területükön megkövetelt szakmai 
képesítési szintet közvetlenül megelőző alacsonyabb képesítési szinttel legalább egyenértékű 
szakmai képesítési szintet tanúsító szakmai képesítéseket. Ezenkívül azokban a 
tagállamokban, ahol az adott szakmai képesítés a 11. cikk e) pontjának hatálya alá tartozik, a 
más tagállamokban szerzett képesítéseket két szinttel az előírt szint alatt el kell ismerni: lásd 
d) és c) pont.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azokban a tagállamokban, ahol az ipari mérnökök szakmai 
képesítése a 2005/36/EK irányelv d) vagy e) pontjának hatálya alá tartozik, az irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően el kell ismerni az ipari mérnökök c) vagy d) pont szerinti 
besorolású, Olaszországban szerzett képesítését. Ennek alapján tehát a Bizottság nem talál 

                                               
1 A Tanács 1988. december 21-i 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró 
felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről (HL L 19., 1989.1.24., 16. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 36-i 2005/7/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. november 20-i 2013/55/EU irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási 
együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 354/132., 2013.12.28.); a 
tagállami végrehajtás határideje 2016 januárja.
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arra utaló jelet, hogy az olasz ipari mérnöki képesítés a 11. cikk két különböző szintje szerinti 
besorolása a mobilitást érintené.

Tekintettel arra, hogy Olaszországban az ipari mérnöki képesítést a 11. cikk két különböző 
szintjén sorolják be, a más tagállamban szerzett képesítés elismerése céljából a 
legalacsonyabb szintet, azaz a c) pont szerinti szintet kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, 
hogy Olaszországban az irányelv a más tagállamban szerzett, a 11. cikk b), c), d) vagy e) 
pontja szerint besorolt képesítések elismerésére alkalmazandó.

Ez széles körű hozzáférést biztosít az ipari mérnökök számára a szakmához az olasz 
munkaerőpiacon.

A helyzet a 2013/55/EU irányelv értelmében is ez. 

Összegzés

A fentiek alapján a Bizottság nem talál arra utaló jelet, hogy az olasz ipari mérnöki képesítés a 
2005/36/EK irányelv 11. cikkének két különböző szintje szerinti besorolása a mobilitás 
tekintetében problémát okozna, legyen szó akár a másik tagállamba költöző olasz ipari 
mérnökökről, akár a más tagállamokból Olaszországba költöző ipari mérnökökről.


