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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 900/2000, внесена от г-жа Maria Grazia Fiorini, с френско 
гражданство, относно непризнаването на нейната диплома и опит, 
придобит в Италия.

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се е дипломирала в Италия, където е придобила 
правоспособност за учител и е упражнявала учителската професия в продължение на 
пет години. Впоследствие е придобила френско гражданство и се е установила във 
Франция, където преподава в продължение на седем години. Вносителката на 
петицията се жалва, че нито нейната правоспособност, придобита в Италия, нито 
нейният опит са признати в списъците с учители, съставени от учебните заведения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 април 2001 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 175, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 юни 2001 г.

Г-жа Fiorini притежава диплома за учител, получена в Италия. Тя е преподавала в 
Италия в продължение на пет години. Впоследствие се е установила във Франция, 
където е преподавала седем години като учител на временен договор. Вносителката 
на петицията се жалва, че а) френските органи не са признали нейната диплома и б)
не са взели предвид нейния професионален опит с цел повишение. 

Относно първия въпрос, Комисията отбелязва, че признаването на дипломата на 
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вносителката на петицията се урежда от Директива 89/48/ЕИО относно обща 
система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след 
завършването на професионално образование и обучение с минимална 
продължителност от три години. Съгласно посочената директива, приемащата 
държава-членка (в случая Франция) е длъжна да разреши на гражданин на 
Общността да упражнява професия на нейната територия, за която той не 
притежава изискваната национална диплома, но притежава диплома за 
упражняването на съответната професия, изисквана в друга държава-членка (в 
случая Италия).

Тази директива не създава система за автоматична равностойност на дипломите в 
Европейския съюз. Системата е основана на принципа на взаимно доверие, така че 
ако мигрантът притежава всички квалификации, изисквани за упражняването на 
дадена професия в дадена държава-членка, последните по принцип следва да се 
признаят с цел да се упражнява същата професия в приемащата държава, въпреки 
разликите в образователните системи на държавите-членки. Не съществува таблица 
за равнозначност между дипломите или списък с дипломите, които следва да се 
считат a priori за равностойни в държавите-членки. Всяко заявление следва да се 
разглежда отделно от компетентните служби на приемащата държава.

Директива 89/48/ЕИО предвижда, че в случай на значителни разлики в 
съдържанието или продължителността между образованието на мигранта и 
изискваното от приемащата държава, органите на приемащата държава могат да 
прилагат една от предвидените в директивата компенсаторни мерки: стаж за 
приспособяване или изпит за правоспособност (по избор на заинтересованото 
лице).

Във Франция, в частния сектор без връзка с общественото образование, достъпът
до учителската професия е свободен, без да се изисква притежаването на диплома.
За да получи работа като учител в частния сектор, мигрантът не се нуждае от 
документ, издаден от официален френски орган, който да удостоверява 
признаването на неговите квалификации.

В публичния сектор и в частния сектор, обвързан с договор с държавата, учителите 
се наемат чрез провеждането на конкурси, отворени за граждани на Общността. За 
да участва г-жа Fiorini в конкурсите за получаване на работа като учител, нейната 
диплома следва предварително да бъде призната. За тази цел, тя трябва да 
представи молба за признаване на нейната квалификация пред съответния 
компетентен орган (Министерство на националното образование, на висшето 
образование и научните изследвания).

Признаването на квалификацията на г-жа Fiorini ще й позволи да участва в 
конкурсите за наемане на учители, организирани във Франция, при същите условия 
(същите права и задължения) като притежателите на френски дипломи. 

След като издържат конкурса, стажант-учителите обикновено трябва да преминат 
професионално обучение, организирано от висш педагогически институт (IUFM). 
При все това кандидатите, които могат да удостоверят, че са преминали обучение в 
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съответната страна на произход, равностойно на организираното обучение за 
стажант-учители от IUFM, се освобождават от обучението в IUFM и могат 
директно да бъдат наемани като учители в учебно заведение. И в двата случая, при 
назначаването на кандидата като длъжностно лице в публичния сектор и при 
сключването на окончателен договор в частния сектор, се изисква една година 
„изпитателен“ стаж.

Действително фактът, че г-жа Fiorini е работила като учител в друга държава-
членка, не я освобождава от съществуващите процедури за наемане на обучаващ 
персонал в приемащата държава (в дадения случай, конкурс). Член 3 от
горепосочената директива действително предвижда, че мигрантът следва да има 
достъп до въпросната професия при същите условия като гражданите на 
съответната държава-членка. Въпреки това, тъй като вносителката на петицията 
вече притежава диплома за учител, придобита в друга държава-членка, тя не може 
да бъде задължена да премине отново обучението в IUFM, за да получи френска 
диплома за учител (CAPES) удостоверяваща, че нейният притежател е 
квалифициран да преподава в училища.

Признаване на професионалния опит 

Петицията също така повдига въпроса за признаване на професионалния опит и 
старшинството, придобити в други държави-членки, за да се определят 
професионалните придобивки във френския публичен сектор.

Оказва се, че работниците в Общността, които са работили определен брой години 
в публичния сектор в дадена държава-членка, срещат трудности при наемането им 
като френски държавни служители поради факта, че предишният им 
професионален опит изцяло или частично не се взема предвид при определянето на
техните професионална категория и старшинство, въпреки че има национални 
разпоредби, които вземат предвид прослуженото време във френския публичен 
сектор. Поради това работниците губят ползите от тяхното предишно прослужено 
време и трябва да започнат отначало цялата си професионална кариера или 
получават по-ниска категория. Това положение засяга по-специално учителите и 
лекарите. 

Съдът на Европейските общности се е произнесъл по три случая относно въпроса 
дали трябва да се вземат предвид професионалният опит и старшинството от
публична служба за държава-членка, що се отнася до заплащането при 
постъпването на служба в публичния сектор в друга държава-членка (Решение от 
15 януари 1998 г., Дело C-15/96, Schöning, Сб., стр. I-47; Решение от 12 март 1998 
г., Дело C-187/96, Комисия/Гърция, Сб., стр. I-1095; Решение от 30 ноември 2000 г., 
Дело C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, все още не е публикуван в Сб.)

Следователно, службите на Комисията считат, че принципът на равно третиране на 
работниците в Общността, съгласно член 39 от Договора за ЕО и член 7, параграф 
1 от Регламент № 1612/68, следва да се тълкува в смисъл че постановява, че 
френската администрация трябва да вземе предвид прослуженото време на подобна 
работа в публичния сектор на друга държава-членка при същите условия, като тези, 
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приложими за опита, придобит във френския публичен сектор. В последното си 
решение, Съдът на Европейските общности потвърждава това тълкуване и 
разяснява, че изискванията, които се прилагат за прослуженото време в други 
държави-членки не трябва да са по-строги от тези, които се прилагат за 
прослуженото време в подобни институции в приемащата държава-членка.

Основният проблем следователно е методът за сравнение на прослуженото време и 
по-специално приемливите критерии за сравнение. Службите на Комисията не 
могат да приемат назначението на постоянна или непостоянна длъжност на 
работника по време на неговата служба в публичния сектор само по себе си да се 
прилага като критерий за сравнение. Освен това, следва да се подчертае, че рискът 
от обратна дискриминация на гражданите на съответната държава (в случая 
френските граждани) не може да оправдае дискриминацията по отношение на 
работниците мигранти.

Що се отнася до случая на вносителката на петицията, френските власти трябва да 
вземат предвид времето, което тя е прослужила на подобна служба в публичния 
сектор в Италия, при същите условия като тези, които се прилагат за опита, 
придобит във френския публичен сектор. Ако вносителката на петицията даде 
своето съгласие, службите на Комисията ще включат нейния случай в 
разискванията с френските органи относно процедурата за нарушение, която тя е 
предприела срещу Република Франция, в рамките на която през април 2001 г. до 
Франция е изпратено мотивирано становище.

Службите на Комисията ще предоставят информация на комисията по петиции относно 
резултата от процедурата за нарушение.

4. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 13 декември 2001 г.

Признаване на професионалния опит 

Процедурата за нарушение срещу Република Франция относно проблемите, свързани с 
признаването на професионалния опит, все още е в ход. Френските органи са 
предизвестили подробен отговор на мотивираното становище, изпратено от Комисията 
през април. Този отговор ще бъде предаден веднага след като френският Държавен 
съвет се произнесе по случая.

След това Комисията ще оцени отговора от френска страна и ще реши дали да премине 
към следващ етап от процедурата за нарушение.

Службите на Комисията ще предоставят информация на комисията по петиции относно 
резултата от процедурата за нарушение.

5. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 22 април 2002 г.

Що се отнася до признаването на професионалния опит и старшинството, придобити в 
публичния сектор на друга държава-членка, за да се определят професионалните 
придобивки, Комисията е изпратила мотивирано становище до Република Франция на 
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23 април 2001 г.

Като се има предвид, че службите на Комисията не са доволни от получените от 
френските органи отговори, Комисията реши да сезира Съда на Европейските 
общности по този въпрос на 20 март 2002 г.

Службите на Комисията ще предоставят информация на комисията по петиции относно 
резултата от тази процедура.

6. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 12 декември 2002 г.

Що се отнася до процедурата за нарушение, повдигната срещу Франция относно 
признаването на професионалния опит и старшинството, придобити в публичния 
сектор на друга държава-членка, за да се определят професионалните придобивки, 
Комисията беше решила на 20 март 2002 г. да сезира Съда на Европейските общности.

Междувременно френските органи изпратиха проект на указ до службите на 
Комисията. При все това точният обхват на този проект, както и евентуалните 
последици повдигнаха допълнителни въпроси. На 17 юли 2002 г., Комисията реши да 
отложи сезирането на Съда на Европейските общности, за да може да обсъди с 
френските органи практическите последици от новите правила. 

Службите на Комисията ще предоставят информация на комисията по петиции относно 
резултата от тази процедура.

7. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 8 април 2003 г.

Тази петиция се отнася до процедурата за нарушение, повдигната срещу Франция 
относно признаването на професионалния опит и старшинството, придобити в 
публичния сектор на друга държава-членка, при определянето на професионалните 
придобивки.

През октомври 2002 г., френските органи са приели указ за признаването на 
професионалния опит и старшинството, получени в друга държава-членка (Указ № 
2002-1294 от 24 октомври 2002 г. за определяне на общи разпоредби относно 
положението и формите на класиране в степени на граждани на държави-членки на 
Европейската общност или друга държава, която е страна по споразумението за 
Европейското икономическо пространство, назначени за служители на държавата или 
нейните публични органи (ОВ № 251 от 26 октомври 2002 г., стр. 17796).

Службите на Комисията считат, че прилагането на този указ следва по принцип да 
реши неразрешените случаи с работници мигранти, в това число и случая на 
вносителката на петицията. Службите на Комисията предвиждат строг контрол за 
прилагането на указа относно неразрешените случаи, за да могат да вземат решение за 
следващия етап от процедурата за нарушение.

Службите на Комисията ще предоставят информация на комисията по петиции относно 
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резултата от тази процедура.

8. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 17 юли 2003 г.

Тази петиция се отнася до процедурата за нарушение, повдигната срещу Франция 
относно признаването на професионалния опит и старшинството, придобити в друга 
държава-членка, при определянето на професионалните придобивки.

Службите на Комисията са във връзка с френските органи, за да проверят дали новият 
указ ще реши неразрешените случаи с работници мигранти.

Службите на Комисията ще предоставят информация на комисията по петиции относно 
резултата от тази процедура.

9. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 14 януари 2004 г.:

Тази петиция се отнася до процедурата за нарушение, повдигната срещу Франция 
относно признаването на професионалния опит и старшинството, придобити в друга 
държава-членка, при определянето на професионалните придобивки. 

Службите на Комисията наскоро са се свързали с всички жалбоподатели и вносители на 
петиции, засегнати от Указ № 2002-1294 (от 24 октомври 2002 г. за определяне на общи 
разпоредби относно положението и формите на класиране в степени на граждани на 
държави-членки на Европейската общност или друга държава, част от споразумението 
за Европейското икономическо пространство, назначени за служители на държавата 
или нейните публични органи (ОВ № 251 от 26 октомври 2002 г., стр. 17796)), за да 
провери дали техните случаи са правилно разрешени въз основа на новия указ. 
Вносителката на петицията все още не е отговорила, но разрешеният срок за отговор не 
е изтекъл.

Службите на Комисията ще предоставят информация на комисията по петиции относно 
резултата от тази процедура.

10. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 18 юни 2004 г.:

Тази петиция се отнася до процедурата за нарушение, повдигната срещу Франция 
относно признаването на професионалния опит и старшинството, придобити в друга 
държава-членка, при определянето на професионалните придобивки. 

Вносителката на петицията е отговорила, че нейният случай все още не е разрешен. 
Службите на Комисията са поискали от френските органи да им предоставят 
информация относно начина, по който случаят на вносителката на петицията и 
случаите на други граждани ще бъдат разрешени. Френските органи са информирали 
службите на Комисията, че понастоящем разглеждат подробностите по неразрешените 
случаи и че ще информират службите на Комисията за резултатите. 

Службите на Комисията ще предоставят информация на комисията по петиции относно 
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резултата от тази процедура.

11. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 3 май 2005 г.:

Тази петиция се отнася до процедурата за нарушение, повдигната срещу Франция 
относно признаването на професионалния опит и старшинството, придобити в друга 
държава-членка, при определянето на професионалните придобивки.

Френските органи са приели нови правила за трите публични служби (държавната 
публична служба, териториалната публична служба и здравната публична служба). 
Службите на Комисията считат, че по принцип трите нови указа, формулирани по 
твърде подобен начин, би следвало да доведат до разрешаване на индивидуалните 
случаи (включително случая на вносителката на петицията) по начин, който е в 
съответствие с общностното право относно свободното движение на работниците.

Освен това френските органи са информирали Комисията, че ще направят преоценка на 
положението на всички работници мигранти, за да се вземе предвид техният 
професионален опит, придобит в други държави-членки. С тази цел е създадена 
комисия за равностойност, която ще разглежда всички тези случаи. Службите на 
Комисията са информирали вносителката на петицията относно тези аспекти. Според 
информация, предоставена от службите на Комисията, комисията по равностойност е 
започнала своята работа. 

Ето защо, на 11 август 2004 г. Комисията оттегли Дело C-230/04, внесено пред Съда на 
Европейските общности през месец юни.

12. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 20 февруари 2009 г.

Разглеждането на тази петиция е приключено през 2005 г. Тя засяга признаването на 
дипломите, за да може да се упражнява дадена професия в друга държава-членка и 
признаването на професионалния опит и старшинството, придобити в друга държава-
членка, за да се определят условията на работа, и по-специално заплатата.

Забележки на Комисията

Вносителката на петицията е изпратила ново досие до комисията по петиции през юли 
2008 г., в което тя се жалва относно начина, по който нейният професионален опит е 
взет предвид от френските органи за определяне на нейната заплата (както е решено в 
постановлението за учебните заведения от 5 декември 2006 г.) Тя се жалва по-
специално от факта, че е взет предвид само половината от професионалния й опит като 
учител на временен договор във Франция (01 септември 1993 г. - 31 август 2001 г.) Ако 
тя е работила като длъжностно лице в публичния сектор във Франция, нейният пълен 
професионален опит е щял да бъде взет предвид. През съответния период, тя се е 
чувствала „задължена насила“ да работи като учител на временен договор, тъй като не е 
могла да бъде наета като длъжностно лице в публичния сектор преди да премине 
успешно конкурса за CAPES (Удостоверение за квалификация на преподаватели в 
средните училища). Тя счита, че опитът й като длъжностно лице в публичния сектор е 
трябвало да бъде взет предвид, тъй като тя преди е работила като такова в Италия.
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В първоначалните си съобщения относно тази петиция, службите на Комисията са 
предоставили общи сведения за общностните правила относно признаването на 
дипломите и прилагането на тези правила в случая на вносителката на петицията. 
Службите на Комисията са подчертали, че признаването на дипломите за учител на 
вносителката на петицията ще й позволи да участва в конкурс, организиран във 
Франция за наемането на работа на учители при същите условия, като тези за 
притежателите на френски дипломи. Фактът, че г-жа Fiorini вече е работила като 
учител в друга държава-членка, не я освобождава от съществуващите процедури за 
наемане на обучаващ персонал в приемащата държава и по-специално от конкурса за 
CAPES във Франция. В замяна на това, тя не е била задължена да премине обучение 
във висш педагогически институт.

Що се отнася до признаването на дипломите, липсва информация в досието относно 
предполагаемото забавяне от френските органи на решението относно молбата за 
признаване на дипломите от вносителката на петицията. Ако налице е било такова 
закъснение, вносителката на петицията е трябвало да се обърне към националната 
система за обжалване, която е компетентна за разрешаването на въпроси, свързани с 
обезщетения. 

Вследствие на решението Burbaud1 от 2003 г., Комисията е променила своята позиция 
относно задължението за преминаване на конкурс за придобиването на CAPES за 
наемане на учители, които са изцяло квалифицирани в друга държава-членка и по този 
повод е предприела процедура за нарушение срещу Франция. Комисията е на мнение, 
че френските органи са длъжни да адаптират правилата за наемане на учители, които са 
се квалифицирали изцяло в съответната дисциплина в друга държава-членка, без да 
бъдат задължени да участват в конкурсите, предназначени за наемане на лица за 
обучение, в края на което преминалите успешно тези конкурси ще заемат постове във 
френската публична администрация. Понастоящем са в ход реформи в системата за 
наемане на учители. 

В настоящия случай, вносителката на петицията е преминала успешно конкурс за 
CAPES през 2001 г. Службите на Комисията считат, че по това време задължението 
вносителката на петицията да премине конкурс за CAPES, за да бъде наета като 
длъжностно лице в публичния сектор, не представлява нарушение на правото на 
Общността. 

Въз основа на тези пояснения, службите на Комисията считат, че преди да се яви на 
конкурс за CAPES, вносителката на петицията е работила като учител на временен 
договор по свой избор. 

Относно правилата за вземане предвид на професионалния опит при определяне на 
заплатата, въпросът не се отнася за професионалния опит, придобит в друга държава-
членка, а само за този, придобит във Франция. 

Въпросът за вземане предвид на професионалния опит, придобит в друга държава-
членка се разглежда във втората част на петицията (внесена през 2000 г.), както и 
въпросът за процедурата за нарушение, която е водена срещу Франция и е довела до 
                                               
1 Дело C-285/01, Burbaud, Сб., [2003] I-08219
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реформа на френските правила и привеждането им в съответствие с правото на 
Общността (чрез приемането на три указа за трите публични служби). В конкретния 
случай, тези аспекти на петицията са уредени от френските органи и това е потвърдено 
от вносителя на петицията. 

Заключение

Относно новия повдигнат въпрос за третирането на вносителката на петицията във 
връзка с условията на работа, службите на Комисията считат, че френските органи са 
спазили принципите на правото на Общността в областта на равното третиране, тъй 
като са взели предвид годините професионален опит (като учител на временен договор) 
по същия начин, по който биха го направили за френски учител (половината). Те са на 
мнение, че фактът, че вносителката на петицията е била длъжностно лице в публичния 
сектор в Италия, не задължава френските органи да вземат предвид нейния 
професионален опит като длъжностно лице в публичния сектор в тази държава-членка.
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