
CM\1053024NL.doc PE551.837v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie verzoekschriften

28.2.2015

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2598/2013, ingediend door A.P. (Italiaanse nationaliteit), 
over industrieel ingenieurs in Italië 

Verzoekschrift nr. 0167/2014, ingediend door G. E. (Italiaanse nationaliteit), 
over industriële technici in Italië

1. Samenvatting van verzoekschrift nr. 2598/2013

Indiener wijst erop dat in Italië het beroep van industrieel ingenieur mag uitgeoefend worden 
met ofwel een middelbareschooldiploma of na een driejarige opleiding. Deze situatie 
belemmert het vrije verkeer van Italiaanse industrieel ingenieurs in Europa op grond van 
Richtlijn 89/48/EEG, aangezien elders in Europa industrieel ingenieurs moeten beschikken 
over een universitair diploma. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0167/2014

Indiener stelt dat in Italië de weg naar een baan als industrieel technicus ofwel verloopt via 
een middelbareschooldiploma ofwel via een driejarige opleiding. Deze situatie belemmert het 
vrije verkeer van Italiaanse industriële technici in Europa op grond van Richtlijn 89/48/EEG, 
aangezien elders in Europa industriële technici moeten beschikken over een universitair 
diploma.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift nr. 2598/2013 werd ontvankelijk verklaard op 5 november 2014.
Verzoekschrift nr. 0167/2014 werd ontvankelijk verklaard op 22 december 2014.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Verzoekschriften nrs. 2598/2013 en 0167/2014

Richtlijn 89/48/EEG1 (zoals vervangen door Richtlijn 2005/36/EG2 en vervolgens door 
Richtlijn 2013/55/EU3) leidde niet tot harmonisatie van de minimale opleidingsvereisten voor 
industrieel ingenieurs, en bevatte dan ook geen enkele verplichting voor de lidstaten om te 
voorzien in een driejarige hogere opleiding voor industrieel ingenieurs. Hetzelfde geldt voor 
de richtlijnen 2005/36/EG en 2013/55/EU. De lidstaten zijn derhalve vrij om, binnen de 
grenzen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de inhoud en het 
niveau van cursussen voor dit beroep vast te stellen. 

Het besluit om het opleidingsniveau voor industrieel ingenieurs te verhogen naar een 
driejarige hogere opleiding was derhalve een autonoom besluit van de Italiaanse autoriteiten. 
Dat geldt ook voor het besluit om verworven rechten te verlenen aan de ingenieurs met een 
middelbareschooldiploma die zich hebben gekwalificeerd in het kader van het vorige systeem. 

Indiener beweert dat hierdoor mobiliteitsproblemen ontstaan, omdat industrieel ingenieurs 
met een middelbareschooldiploma zijn ingedeeld in niveau c) van artikel 11 van 
Richtlijn 2005/36/EG, terwijl industrieel ingenieurs die een driejarige hogere opleiding 
hebben afgerond, zijn ingedeeld in niveau d) van datzelfde artikel.

De Commissie wenst te verduidelijken dat artikel 11 van Richtlijn 2005/36/EG een instrument 
is om het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren binnen de Europese Unie te bevorderen. De 
lidstaten zijn verplicht om beroepskwalificaties die een beroepskwalificatieniveau attesteren 
dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau onmiddellijk voorafgaand aan het op hun 
grondgebied vereiste niveau, te erkennen overeenkomstig de regels van de richtlijn.  
Bovendien zijn lidstaten met een kwalificatie die is ingedeeld in niveau e) van artikel 11 
verplicht om kwalificaties uit andere lidstaten te erkennen die twee niveaus lager zijn 
ingedeeld: de niveaus c) en d).

Dit betekent concreet dat lidstaten waar de beroepskwalificatie van industrieel ingenieurs is 
ingedeeld in niveau d) of e) van Richtlijn 2005/36/EG verplicht zijn om in niveau c) of d) 
ingedeelde Italiaanse beroepskwalificaties van industrieel ingenieurs te erkennen 
overeenkomstig de regels van de richtlijn. Hieruit volgt dat de Commissie geen 
mobiliteitseffecten kan vaststellen die voortkomen uit het feit dat Italiaanse 
beroepskwalificaties van industrieel ingenieurs worden ingedeeld in twee verschillende 
niveaus van artikel 11.

                                               
1 Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van 
hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PB L 19 
van 24.1.1989).

2 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).

3 Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 
betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") 
(PB L 354 van 28.12.2013, blz. 132). De lidstaten moeten deze uiterlijk januari 2016 ten uitvoer leggen.
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Aangezien de kwalificatie voor het beroep van industrieel ingenieur in Italië is ingedeeld in 
twee verschillende niveaus van artikel 11, moet in Italië bij de erkenning van kwalificaties uit
andere lidstaten worden uitgegaan van het laagste niveau: niveau c). Dit betekent dat de 
richtlijn in Italië van toepassing is op de erkenning van beroepskwalificaties uit andere 
lidstaten die zijn ingedeeld in niveau b), c), d) of e) van artikel 11.

Zo wordt gezorgd voor brede toegang tot het beroep van industrieel ingenieur op de Italiaanse 
markt.

Deze situatie wordt met Richtlijn 2013/55/EU niet gewijzigd. 

Conclusie

Bijgevolg kan de Commissie geen mobiliteitsproblemen vaststellen die voortkomen uit het
feit dat Italiaanse beroepskwalificaties van industrieel ingenieurs worden ingedeeld in twee 
verschillende niveaus van artikel 11 van Richtlijn 2005/36/EG. Dit geldt zowel voor Italiaanse 
industrieel ingenieurs die zich naar een andere lidstaat begeven als voor industrieel ingenieurs 
uit andere lidstaten die zich naar Italië begeven.


