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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2598/2013, którą złożył A.P. (Włochy), w sprawie inżynierów 
przemysłowych we Włoszech 

Petycja nr 0167/2014, którą złożył G. E. (Włochy), w sprawie techników 
przemysłowych we Włoszech

1. Streszczenie petycji nr 2598/2013

Składający petycję informuje, że we Włoszech praktykowanie zawodu inżyniera 
przemysłowego dozwolone jest po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej lub 
dyplomu przyznawanego po ukończeniu trzyletnich studiów. Sytuacja ta niekorzystnie 
wpływa na swobodny przepływ włoskich inżynierów przemysłowych w Europie na mocy 
dyrektywy 89/48/WE, ponieważ w pozostałych europejskich państwach do praktykowania 
zawodu inżyniera przemysłowego wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych. 

Streszczenie petycji nr 0167/2014

Składający petycję twierdzi, że wykonywanie zawodu technika przemysłowego we Włoszech 
wymaga albo zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, albo ukończenia trzyletniego 
programu studiów wyższych. Taka sytuacja hamuje swobodny przepływ włoskich techników 
przemysłowych w Europie wynikający z dyrektywy 89/48/WE, ponieważ w pozostałych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej do zdobycia tytułu technika przemysłowego 
wymagane jest ukończenie studiów wyższych.

2. Dopuszczalność

Petycję nr 2598/2013 uznano za dopuszczalną w dniu 5 listopada 2014 r.
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Petycję nr 0167/2014 uznano za dopuszczalną w dniu 22 grudnia 2014 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Petycje 2598/2013 i 167/2014

Dyrektywa 89/48/EWG1 (zastąpiona dyrektywą 2005/36/WE2, a następnie dyrektywą 
2013/55/UE3) nie doprowadziła do harmonizacji minimalnych wymogów w zakresie 
wykształcenia inżynierów przemysłowych ani tym samym nie wprowadziła dla państw 
członkowskich obowiązku organizowania trzyletnich studiów wyższych dla inżynierów 
przemysłowych. To samo wynika z dyrektywy 2005/36/WE i dyrektywy 2013/55/UE. 
Państwa członkowskie mogą zatem swobodnie decydować o treści i poziomie kursów 
szkoleniowych w tym zawodzie w granicach wyznaczonych w Traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

Z powyższego wynika, że decyzja o podniesieniu poziomu kształcenia w przypadku 
inżynierów przemysłowych do trzyletnich studiów wyższych była niezależną decyzją władz 
włoskich, tak jak decyzja o uznaniu praw zdobytych przez inżynierów, którzy zdobyli 
kwalifikacje w poprzednim systemie i posiadają kwalifikacje na poziomie szkoły średniej. 

Składający petycję utrzymuje, że sytuacja ta jest problematyczna w kontekście mobilności, 
gdyż osoby posiadające wykształcenie średnie klasyfikuje się na poziomie (c) zgodnie z art. 
11 dyrektywy 2005/36/WE, natomiast osoby z trzyletnim wykształceniem wyższym – na 
poziomie (d) zgodnie z tym samym art. 11.

Komisja pragnie wyjaśnić, że art. 11 dyrektywy 2005/36/WE stanowi narzędzie ułatwiające 
swobodny przepływ specjalistów w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają 
obowiązek uznać (zgodnie z przepisami dyrektywy) kwalifikacje zawodowe potwierdzające 
poziom co najmniej odpowiadający poziomowi bezpośrednio poprzedzającemu poziom, jaki 
jest wymagany na ich terytorium. Ponadto państwa członkowskie, w których kwalifikacje 
sklasyfikowano na poziomie (e) zgodnie z art. 11, mają obowiązek uznawania kwalifikacji z 
innych państw członkowskich sklasyfikowanych dwa poziomy niżej, a więc na poziomie (d) i 
(c).

W praktyce oznacza to, że państwa członkowskie, w których kwalifikacje zawodowe 
inżynierów przemysłowych sklasyfikowano na poziomie (d) lub (e) zgodnie z dyrektywą 
2005/36/WE, będą miały obowiązek uznania (na podstawie przepisów tej dyrektywy) 
włoskich kwalifikacji inżynierów przemysłowych sklasyfikowanych na poziomie (c) lub (d). 

                                               
1 Dyrektywa Rady 89/48/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów 
ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających 
co najmniej trzy lata (Dz.U. L 19 z 24.1.1989).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie 
współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 
354/132 z 28.12.2013). Dyrektywa ta ma zostać wdrożona w państwach członkowskich do stycznia 2016 r.
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W konsekwencji Komisja nie może dopatrzyć się żadnych skutków w kontekście mobilności 
wynikających z zaklasyfikowania włoskich kwalifikacji inżynierów przemysłowych na 
dwóch różnych poziomach zgodnie z art. 11.

Z uwagi na fakt, że kwalifikacje inżynierów przemysłowych we Włoszech są sklasyfikowane 
na dwóch różnych poziomach zgodnie z art. 11, poziom, który należy brać pod uwagę dla 
celów uznania kwalifikacji z innych państw członkowskich, jest najniższy. Jest to poziom (c). 
Oznacza to, że we Włoszech dyrektywę stosuje się w celu uznania kwalifikacji z innych 
państw członkowskich sklasyfikowanych na poziomie (b), (c), (d) lub (e) zgodnie z art. 11.

Umożliwia to szeroki dostęp do zawodu inżyniera przemysłowego na rynku włoskim.

Sytuacja ta nie zmieni się na mocy dyrektywy 2013/55/UE. 

Podsumowanie

W związku z powyższym Komisja nie może dopatrzyć się żadnych problemów w kontekście 
mobilności wynikających z zaklasyfikowania włoskich kwalifikacji inżynierów 
przemysłowych na dwóch różnych poziomach zgodnie z art. 11 dyrektywy 2005/36/WE: ani 
w przypadku włoskich inżynierów przemysłowych udających się do innego państwa 
członkowskiego, ani w przypadku inżynierów przemysłowych z innych państw 
członkowskich przybywających do Włoch.


