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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2598/2013, ktorú predkladá A. P., taliansky štátny príslušník, o 
priemyselných inžinieroch v Taliansku 

Petícia č. 0167/2014, ktorú predkladá G. E., taliansky štátny príslušník, o 
priemyselných technikoch v Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície 2598/2013

Predkladateľ petície poukazuje na to, že v Taliansku je možné vykonávať povolanie 
priemyselného inžiniera buď s maturitným vysvedčením, alebo na základe trojročného 
vysokoškolského štúdia, osvedčeného diplomom. Talianskym priemyselným inžinierom táto 
situácia sťažuje voľný pohyb v zmysle smernice 89/48/ES, keďže vo zvyšku Európy si toto 
povolanie vyžaduje vysokoškolský titul. 

Zhrnutie obsahu petície 0167/2014

Predkladateľ petície tvrdí, že v Taliansku vedie cesta k profesii priemyselného technika cez 
maturitu alebo cez trojročný študijný program. Táto situácia sťažuje voľný pohyb talianskych 
priemyselných technikov v Európe na základe smernice 89/48 ES, pretože vo zvyšku Európy 
sa na výkon profesie priemyselného technika vyžaduje vysokoškolský diplom.

2. Prípustnosť

Petícia č. 2598/2013 bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2014.
Petícia č. 0167/2014 bola uznaná ako prípustná 22. decembra 2014.
Európsky parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 
rokovacieho poriadku).
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3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2015)

Petície č. 2598/2013 a č. 167/2014

Smernica 89/48/EHS1 (nahradená smernicou 2005/36/ES2 a neskôr smernicou 2013/55/EÚ3) 
neharmonizovala minimálne požiadavky na odbornú prípravu priemyselných inžinierov, a 
teda nestanovila povinnosť, aby členské štáty zaviedli pre priemyselných inžinierov trojročné 
vysokoškolské vzdelávanie.  To isté platí aj o smernici 2005/36/ES a smernici 2013/55/EÚ.  
Členské štáty preto môžu slobodne určiť obsah a úroveň odbornej prípravy pre toto povolanie 
v rámci obmedzenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Rozhodnutie zvýšiť úroveň odbornej prípravy pre priemyselných inžinierov na trojročné 
vysokoškolské vzdelávanie bolo preto samostatným rozhodnutím talianskych orgánov, ako aj 
rozhodnutie priznať nadobudnuté práva inžinierom kvalifikovaným v predchádzajúcom 
systéme, ktorí majú kvalifikáciu získanú maturitou.  

Predkladateľ petície tvrdí, že táto situácia spôsobuje problémy v súvislosti s mobilitou, 
pretože inžinieri s maturitným vzdelaním sú klasifikovaní podľa úrovne c) článku 11 smernice 
2005/36/ES, kým inžinieri s trojročným vysokoškolským vzdelaním podľa úrovne d) toho 
istého článku 11.    

Komisia by chcela objasniť, že článok 11 smernice 2005/36/ES je nástrojom na uľahčenie 
voľného pohybu odborníkov v rámci Európskej únie.  Členské štáty sú povinné uznať (v 
súlade s pravidlami smernice) odbornú kvalifikáciu na úrovni, ktorá je rovnocenná aspoň 
úrovni bezprostredne predchádzajúcej tej úrovni, ktorá sa požaduje na ich území.  Okrem toho 
tie členské štáty, v ktorých je kvalifikácia zaradená do úrovne e) podľa článku 11, sú povinné 
uznať kvalifikácie iných členských štátov klasifikované o dve úrovne nižšie:  t. j. d) a c).

Konkrétne to znamená, že členské štáty, v ktorých sa odborná kvalifikácia priemyselného 
inžiniera klasifikuje podľa úrovne d) alebo e) smernice 2005/36/ES, budú povinné uznať (v 
súlade s pravidlami smernice) talianske kvalifikácie priemyselných inžinierov klasifikované 
na úrovni c) alebo d).  Komisia preto nezisťuje žiadne dôsledky z hľadiska mobility, ktoré 
vyplývajú z klasifikácie talianskych kvalifikácií priemyselných inžinierov na dvoch rôznych 
úrovniach podľa článku 11.

Vzhľadom na to, že v Taliansku sa kvalifikácia priemyselného inžiniera klasifikuje do dvoch 
rôznych úrovní podľa článku 11, úroveň, ktorá sa má zohľadniť na účely uznávania 
kvalifikácií z iných členských štátov, je tá, ktorá je najnižšia:  t. j. úroveň c).  To znamená, že 

                                               
1 Smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho 
vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov (Ú. v. ES 
L 019, 24.1.1989).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií 
(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L354/132, 28/12/2013);  
v členských štátoch sa musí implementovať do januára 2016.
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v Taliansku by sa táto smernica uplatňovala na uznávanie kvalifikácií získaných v iných 
členských štátoch klasifikovaných na úrovni b), c), d) alebo e) podľa článku 11.

Zabezpečí sa tým široký prístup k povolaniu priemyselných inžinierov na talianskom trhu.

Situácia sa podľa smernice 2013/55/EÚ nezmení.  

Záver

Komisia teda nezisťuje v oblasti mobility žiadne problémy v dôsledku klasifikácie talianskych 
kvalifikácií priemyselných inžinierov na dvoch rôznych úrovniach podľa článku 11 smernice 
2005/36/ES:  ani v prípade talianskych priemyselných inžinierov, ktorí sa sťahujú do iného 
členského štátu, ani v prípade priemyselných inžinierov, ktorí prichádzajú z iných členských 
štátov do Talianska.


