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EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Lūgumrakstu komiteja

28.2.2015

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2598/2013, ko iesniedzis Itālijas valstspiederīgais A.P., par 
inženieriem tehnologiem Itālijā 

Lūgumraksts Nr. 0167/2014, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais(-ā) G. E., 
par rūpniecības speciālistiem Itālijā

1. Lūgumraksta 2598/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Itālijā par inženieri tehnologu var strādāt ar diplomu par 
vidējo izglītību vai diplomu, ko iegūst pēc triju gadu studijām. Šī situācija ierobežo Itālijas 
inženieru tehnologu brīvu kustību Eiropā saskaņā ar Direktīvu 89/48/EK ņemot vērā, ka 
pārējās Eiropas valstīs inženieriem tehnologiem ir jāiegūst universitātes grāds. 

Lūgumraksta Nr. 0167/2014 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs(-a) apgalvo — lai Itālijā varētu strādāt par rūpniecības speciālistu, ir 
jāiegūst vidusskolas diploms vai jāpabeidz trīs gadu mācību programma. Tas ierobežo Itālijas 
rūpniecības speciālistu brīvu pārvietošanos Eiropā saskaņā ar Direktīvu 89/48/EK, jo citās 
Eiropas valstīs rūpniecības speciālistiem ir vajadzīgs universitātes diploms.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 2598/2013 atzīts par pieņemamu 2014. gada 5. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 0167/2014 atzīts par pieņemamu 2014. gada 22. decembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī
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Lūgumraksti Nr. 2598/2013 un Nr. 167/2014

Direktīva 89/48/EEK1 (vispirms aizstāta ar Direktīvu 2005/36/EK2 un pēc tam ar  Direktīvu 
2013/55/ES3) nevienādo minimālās apmācību prasības rūpniecības speciālistiem un tādējādi 
neparedz dalībvalstīm pienākumu rūpniecības speciālistus apmācīt  trīs gadu mācību 
programmā. Tas pats attiecas uz Direktīvu 2005/36/EK un Direktīvu 2013/55/ES. Tādēļ 
dalībvalstis var brīvi noteikt saturu un apmācības līmeni šajā profesijā, ievērojot Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību. 

Lēmums paaugstināt inženieru tehnologu sagatavotības līmeni līdz  trīs gadu ilguma 
augstākās izglītības kursam bija autonoms lēmums kā Itālijas iestāžu lēmums piešķirt iegūtās 
tiesības inženieriem, kas ieguvuši kvalifikāciju saskaņā ar iepriekšējo sistēmu un kuriem ir 
vidējās izglītības kvalifikācija. 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī situācija rada problēmas attiecībā uz mobilitāti, jo 
vidējo izglītību ieguvušie saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK 11. pantu klasificēti (c) līmenī, 
bet  kas  ieguvušie, saskaņā ar to pašu 11. pantu klasificēti (d) līmenī.  

Komisija vēlas precizēt, ka Direktīvas 2005/36/EK 11. pants ir līdzeklis, lai veicinātu 
profesionāļu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā.  Dalībvalstīm ir pienākums atzīt (saskaņā 
ar direktīvas noteikumiem) profesionālās kvalifikācijas līmeni, kas ir vismaz ekvivalents 
līmenim tieši pirms līmeņa, kurš ir vajadzīgs to teritorijā.  Turklāt tām dalībvalstīm, kurās 
kvalifikācija ir klasificēta (e) līmenī  saskaņā ar 11. pantu, ir pienākums atzīt citās dalībvalstīs 
iegūtu kvalifikāciju, kas klasificēta divos līmeņos:  t.i., (d) un (c).

Konkrēti tas nozīmē, ka dalībvalstīm, kurās inženiera tehnologa profesionālā kvalifikācija ir 
klasificēta (d) vai (e) līmenī, kas noteikts Direktīvā 2005/36/EK, ir pienākums atzīt (saskaņā 
ar direktīvas noteikumiem) Itālijas inženieru tehnologu kvalifikāciju, kas ir klasificēta līmenī 
(c) vai d). Tāpēc Komisija nevar konstatēt nekādu  ietekmi uz mobilitāti, kas izriet no Itālijas 
inženieru tehnologu kvalifikācijas klasifikāciju divos atšķirīgos līmeņos, kā noteikts 11. pantā.

Itālijā, ņemot vērā, ka rūpniecības inženiera kvalifikācija ir klasificēta 11. pantā noteiktajos 
divos atšķirīgos līmeņos, līmenis, kas jāņem vērā, lai atzītu citās dalībvalstīs iegūtas 
kvalifikācijas ir zemākais līmenis:  t.i., (c) līmenis. Tas nozīmē, ka Itālijā direktīva būtu 
piemēro, lai atzītu citās dalībvalstīs iegūtas kvalifikācijas, kas klasificētas līmenī (b), (c), (d) 
vai (e) saskaņā ar 11. pantu.

Tas Itālijas darba tirgū nodrošina plašu piekļuvi inženiera tehnologa profesijai.

Situācija saglabājas nemainīga saskaņā ar Direktīva 2013/55/ES. 

                                               
1 Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības 
diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību (OV L 19, 24.1.1989.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīva 2013/55/ES, ar ko groza 
Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ("IMI regula") (OV L354/132 28/12/2013); tā 
dalībvalstīm jāīsteno līdz 2016. gada janvārim.
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Secinājums

Tāpēc Komisija nevar konstatēt nekādu problēmu saistībā ar mobilitāti tādēļ, ka Itālijas 
inženiera tehnologa kvalifikācija saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 11. pantu ir klasificēta 
divos atšķirīgos līmeņos: gan to Itālijas inženieru tehnologu kvalifikācija, kuri pārceļas uz citu 
dalībvalsti, gan to inženieru tehnologu kvalifikācija, kuri Itālijā ierodas no citām dalībvalstīm. 


