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EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2598/2013, ingiven av A.P., italiensk medborgare, om 
industriingenjörer i Italien 

Framställning nr 0167/2014, ingiven av G. E., italiensk medborgare, om 
industritekniker i Italien

1. Sammanfattning av framställning 2598/2013

Framställaren påpekar att man i Italien får arbeta som industriingenjör om man har antingen 
ett bevis på avslutad högstadie- och gymnasieutbildning eller en treårig utbildning. Denna 
situation har en negativ inverkan på italienska industriingenjörers fria rörlighet i Europa enligt 
direktiv 89/48/EG, eftersom industriingenjörer i övriga Europa måste ha universitetsexamen. 

Sammanfattning av framställning 0167/2014

Framställaren uppger att man måste ha bevis på avklarad gymnasieutbildning eller en treårig 
utbildning för att bli industritekniker i Italien. Detta motverkar den fria rörligheten för 
italienska industritekniker i Europa på grundval av direktiv 89/48/EG, eftersom 
industritekniker i övriga Europa måste ha universitetsexamen.

2. Tillåtlighet

Framställning 2598/2013 förklarades tillåtlig den 5 november 2014.
Framställning 0167/2014 förklarades tillåtlig den 22 december 2014.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar mottaget den 28 februari 2015
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Framställningarna nr 2598/2013 och 167/2014

Direktiv 89/48/EEG1 (senare ersatt av direktiv 2005/36/EG2 och därefter av direktiv 
2013/55/EU3) harmoniserade inte minimiutbildningskraven för industriingenjörer och 
fastställde alltså inga skyldigheter för medlemsstaterna att ha högre treårig utbildning för 
industriingenjör. Detsamma gäller för direktiv 2005/36/EG och direktiv 2013/55/EU. 
Medlemstaterna är därför fria att bestämma innehållet i och nivån för utbildningen för detta 
yrke inom de ramar som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Beslutet att höja utbildningsnivån för industriingenjörer till treårig högre utbildning var därför 
ett självständigt beslut av de italienska myndigheterna, liksom beslutet att ge äldre ingenjörer 
rätt att tillgodoräkna sig den utbildning de skaffat sig under det tidigare systemet, då man 
kvalificerade sig genom avslutad högstadie- och gymnasieutbildning (sekundärskola).

Framställaren menar att denna situation leder till problem när det gäller rörligheten, eftersom 
de med betyg från avslutad högstadie- och gymnasieutbildning klassificeras inom nivå c i 
artikel 11 i direktiv 2005/36/EG, medan de som har en treårig högre utbildning klassificeras 
inom nivå d i samma artikel 11.

Kommissionen skulle vilja klargöra att artikel 11 i direktiv 2005/36/EG är ett verktyg för att 
underlätta den fria rörligheten för yrkesverksamma inom Europeiska unionen. 
Medlemsstaterna har skyldighet att erkänna yrkeskvalifikationer (i enlighet med 
bestämmelserna i direktivet) som intygar en nivå som är minst likvärdig med den nivå som 
ligger omedelbart under den som krävs i deras land. Dessutom har de medlemsstater där 
kvalifikationerna klassificeras inom nivå e i artikel 11 skyldighet att erkänna andra 
medlemsstaters kvalifikationer som klassificeras två nivåer lägre, det vill säga inom d och c.

Konkret betyder detta att medlemsstater där yrkeskvalifikationerna för industriingenjörer är 
klassificerade inom nivå d eller e i direktiv 2005/36/EG kommer att ha skyldighet att (i 
enlighet med direktivets bestämmelser) erkänna de italienska kvalifikationerna för 
industriingenjörer som är klassificerade inom c eller d. Att den italienska klassificeringen av 
industriingenjörer hamnar på två olika nivåer i artikel 11 medför dock inte enligt 
kommissionen några konsekvenser för rörligheten.

Eftersom kvalifikationerna för industriingenjörer i Italien är klassificerade på två olika nivåer 
av artikel 11, är det den lägsta nivån som ska beaktas vid erkännande av yrkeskvalifikationer 
från andra medlemsstater, det vill säga nivå c. Detta betyder att direktivet i Italien är 
tillämpbart på erkännande av kvalifikationer från andra medlemsstater som är klassificerade 
inom nivå b, c, d, eller e i artikel 11.

Denna situation innebär ett brett tillträde till yrket industriingenjör på den italienska 

                                               
1 Rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis 
över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier, (EGT L 019, 24.1.1989)
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 30.9.2005, s.22)
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 354/132, 
28.12.2013); medlemsstaterna ska ha börjat tillämpa detta direktiv senast i januari 2016.
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marknaden.

Situationen kommer att förbli oförändrad genom direktiv 2013/55/EU. 

Slutsats

Kommissionen kan inte identifiera några problem avseende rörligheten som skulle ha sin 
grund i att de italienska kvalifikationerna av industriingenjörer klassificeras inom två olika 
nivåer i artikel 11 i direktiv 2005/36/EG, vare sig för italienska industriingenjörer som flyttar 
till en annan medlemsstat eller för industriingenjörer från andra medlemsstater som flyttar till 
Italien.


