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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0633/2006, внесена от Christiane Becker, с германско 
гражданство, относно искането й за подобаващо заплащане за 
равностоен труд в  Германия, след като тя е получила диплома за 
преподаване на френски език CAPLP

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е получила официална диплома за преподаване на френски 
език CAPLP филология/испански език във Франция, където тя все още има статут на 
държавен служител, но е в отпуск по лични причини. От 2004 г. тя преподава френски 
език като основен предмет в средно общообразователно училище в Германия. Въпреки 
че й е било обещано заплащане за степен BAT II по таблицата за заплати на 
федералните служители, тя в продължение на две години е получавала заплата за 
степен BAT IV, което отговаря на възнаграждението за неквалифициран учител. 
Компетентните германски органи са отказали да признаят нейната френската диплома 
след почти едногодишно административно забавяне на основание на това, че тя не е 
завършила висше образование по френски език, преди да премине през процедурата на 
подбор за учители по френски език в Германия. Затова тя има право да преподава 
френски език като майчин език във Франция, но не и да преподава френски език като 
чужд език в Германия. Вносителката на петицията моли за съдействие, с оглед 
гарантиране на мобилността в рамките на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 януари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
информация съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.
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Вносителката на петицията, с германско гражданство, е получила през 2002 г. във 
Франция дипломата CAPLP (Certificat d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel)
по филология/испански език и придобила статут на държавен служител. От 2004 г. тя 
преподава френски език в Германия в средно общообразователно училище. 
Вносителката на петицията получава възнаграждение за работата си, изчислено за 
степен BAT IVa за неквалифицирани учители, докато тя твърди, че подходящата степен 
на заплащане трябва да бъде BAT IIa. Тя признава, че преподава в учебно заведение в 
Германия, за което не е получила професионална квалификация във Франция.

Вносителката на петицията е кандидатствала за признаване на нейната френска 
професионална квалификация в Германия, но е получила отрицателно решение на това 
свое искане. Според нея германските органи се аргументират за отказа си с това, че тя 
не е получила образователна степен по френски език от висше учебно заведение 
(Hochschulabschluss) в Германия, преди да се яви на конкурс във Франция и да получи 
дипломата CAPLP.

Вносителката на петицията търси съдействието на ЕП, за да може да получи по-
равностойно и справедливо заплащане.

Достъпът до учителската професия не е хармонизиран на равнището на ЕС и затова 
държавите-членки са свободни да вземат решение относно начина на достъп и 
упражняване на тази професия в рамките, наложени от Договора.

Професията е регулирана в почти всички държави-членки на ЕС. Признаването на 
учителската квалификация се извършва на основата на разпоредбите на така наречената 
„обща система“ за признаване на дипломите за висше образование, издадени след 
завършването на професионално образование и обучение с минимална 
продължителност от три години (Директива 89/48/EИО), или за признаване на 
образование след средно образование с минимална продължителност от една година 
(Директива 92/51/EИО). В зависимост от  нивото на квалификация, което се изисква от 
приемащата държава-членка, се прилага или едната или другата директива. Важно е да 
се подчертае, че тези директиви не представляват система за автоматично приравняване 
на дипломите на европейско равнище. Основният принцип на тези директиви е, че 
приемащата държава-членка трябва да разреши на гражданин на Общността да 
упражнява професията си на нейна територия, дори той да не притежава необходимата 
национална диплома, при условие, че притежава диплома, изискуема в друга държава-
членка, за да може да бъде назначен или да упражнява същата професия. Единствено 
когато има съществени различия между образованието и обучението на мигранта (по 
отношение на продължителността и съдържанието на обучителния процес) и 
изискванията на приемащата държава-членка, последната може да наложи на мигранта 
компенсаторна мярка (период на адаптация или изпит за правоспособност). Мигрантът 
има право да реши какъв вид компенсаторна мярка да му бъде наложена. 

Във Франция и Германия професията на учителя в средното общообразователно 
училище очевидно е регулирана съгласно Директива 89/48/EИО. Вносителката на 
петицията е получила френска квалификационно-образователна степен за преподаване 
в средни професионални училища. Затова германските органи трябва да признаят 
нейната учителска квалификация само за преподаване в професионални училища, но 
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биха могли да наложат компенсаторни мерки.

От изложените в петицията факти не става ясно въз основа на какво образование и 
обучение (каква образователна степен) вносителката на петицията е била допусната до 
конкурса за дипломата CAPLP. Този въпрос трябва да бъде изяснен, защото това е 
причината, поради която германските органи са отказали да признаят квалификацията 
й. Вносителката на петицията трябва да предостави информация по следните въпроси:

a) дали тя е получила образование и обучение в Германия и след това е взела изпита за 
CAPLP във Франция, или е получила образование и обучение във Франция и след това 
е получила дипломата CAPLP;
б) в какво учебно заведение е получила образование и обучение (дали това е висше 
учебно заведение или е учебно заведение с равностойно ниво на обучение);
в) дали има професионален опит за преподаване в средни професионални училища. 

Дори и ако проучването покаже, че вносителката на петицията е получила само 
образование и обучение, приравнено към диплома по Директива 91/52/EИО, което е на 
ниво, по-ниско от дипломата по Директива 89/48/EИО, германските органи трябва да 
вземат предвид нейната квалификационно-образователна степен (вж. член 3 от 
Директива 92/51/EИО). Разликата между изискваната и получената квалификационно-
образователна степен може да бъде „преодоляна“ чрез компенсаторни мерки.

С оглед на това, че информацията не е достатъчна, Комисията ще се свърже с 
вносителката на петицията, за да проучи въз основа на каква квалификационно-
образователна степен тя е получила френската диплома CAPLP.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Допълнителни факти във връзка с квалификацията

Вносителката на петицията е предоставила на Комисията следната подробна 
информация за нейните квалификации: тя е придобила квалификация на преподавател 
за професионални лицеи (CAPLP филология/испански език през 2003 г. и назначаване 
като длъжностно лице), след като е спечелила конкурса и след като е имала стаж от 1 
година (2002/2003) във френски лицей. От 2003 до 2004 г. тя е придобила 1 година 
професионален опит в областта на филология/испански език във френски лицей.

Вносителката на петицията е информирала Комисията и за професионалния опит, който 
е придобила в Германия преди нейната френска диплома CAPLP. Комисията е 
заключила, че целият този професионален опит е придобит при упражняване на 
квалификацията на преводач на устни и писмени текстове, а не на квалификацията на 
учител.

Допълнителни факти във връзка с молбата за признаване

Вносителката на петицията е предоставила решението на Министерството на 
образованието, науката и културата на Mecklenburg-Vorpommern от 23.8.2005 г., в което 
то изразява становището си относно молбата за признаване на квалификацията на 
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вносителката на петицията. Германските органи са постановили признаване за 
преподаване на испански език, но не и за преподаване на френски език. Причината за 
отказа във връзка с френския език е, че вносителката на петицията не е могла да 
докаже, че е учила 3 години френски език.

Вносителката на петицията е предоставила и писмо от училищните органи в Osnabrück, 
Niedersachsen, от 6.10.2005 г., изпратено в отговор на нейното искане да й бъде дадена 
по-висока степен, от степен IVa на III. Органите отговарят на вносителката на 
петицията, че повишаването в степен може да бъде извършено само след 6-годишен
изпитателен период (Bewährungszeit). Първоначалното определяне на степен на 
учителите се базира на тяхното образование и обучение и на вида училище, в което 
преподават, а не е съобразно функцията, която изпълняват в определено училище.

Видно от наличната информация, вносителката на петицията все още не е имала 6 
години стаж в германската администрация.

Приложение на Директива 2005/36/ЕО1 относно признаването на професионални 
квалификации спрямо делото на вносителката на петицията

Във връзка с искането на вносителката на петицията да получи признаване на нейната
френска квалификация по филология в Германия и отказа на органите на Mecklenburg-
Vorpommern да признаят тази квалификация, тъй като вносителката на петицията не е 
учила 3 години френски език, Комисията стига до следното заключение:

Член13, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО предвижда, че ако достъпът до 
регламентирана професия или нейното упражняване в приемащата държава-членка 
са обвързани с притежаване на определени професионални квалификации, 
компетентният орган на тази държава-членка разрешава достъпа до тази професия 
и нейното упражняване при същите условия, които се прилагат към нейните 
граждани, на молителите, притежаващи удостоверение за правоспособност или 
удостоверение за професионални квалификации, изисквани от друга държава-членка, 
за получаване на достъп до тази професия и за нейното упражняване на нейната 
територия.

Поради това, като първа стъпка, Германия трябва да вземе предвид молбата на 
вносителката на петицията за признаване на нейната френска квалификация по 
филология и да проучи искането.

Член 13, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО обаче предвижда, че Удостоверенията 
за правоспособност или за професионални квалификации трябва да отговарят на 
определени изисквания, сред които: да удостоверяват ниво на професионална 
квалификация, което е минимум равностойно на нивото, непосредствено 
предшестващо това, което се изисква от приемащата държава-членка.

Германските органи изискват изучаване поне 3 години на френски език в рамките на 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на 
професионални квалификации, ОВ L 255/22, 30.9.2005 г.
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следване за придобиване на квалификация на учител, което не е изпълнено от 
вносителката на петицията. Вносителката на петицията няма 3 години обучение по 
френски език в университет, но е придобила квалификация за преподаване по 
филология във Франция, след като е спечелила конкурс и е имала стаж от 1 година във 
Франция, който е довел до установяването й през 2003 г. Германските органи ще трябва 
да определят дали продължителността на образованието и обучението, които е 
преминала вносителката на петицията, за да получи квалификацията филология е 
наистина едно ниво под изискваните 3 години следване в университет.

Освен това германските органи трябва да изяснят дали професионалната квалификация 
на вносителката на петицията по филология („Lettres” - най-удачен превод 
„Литература”) отговаря професионалната квалификация „Учител по френски език” в 
Германия. В хода на това потвърждаване германските органи трябва да определят дали 
обхватът на дейностите, които вносителката на петицията може да упражнява, 
съответства на обхвата на дейностите, които се изискват за професионалната 
квалификация „Учител по френски език” в Германия. В случай на значителни различия 
между образованието и обучението на вносителката на петицията (с оглед на 
продължителността или съдържанието) и изискванията в Германия, вносителката на 
петицията може да бъде задължена да ги компенсира със стаж за приспособяване или 
изпит за правоспособност. 

Въз основа на този анализ Комисията е писала до вносителката на петицията и й е 
предложила да се свърже с германските органи отново, за да ги информира за 
констатациите на Комисията относно квалификацията филология и да поиска да 
разгледат въпроса. Това става през май 2008 г. До днешна дата вносителката на 
петицията не се обърнала пак към Комисията в писмена форма с каквито и да е 
допълнителни доказателства, които да обосноват, че тя е безспорно квалифицирана 
като учител по френски език в училищата.

Приложение на член 39 от Договора за ЕО и Регламент (ЕИО) № 1612/681 спрямо 
случая на вносителката на петицията

Що се отнася до правилата за свободно движение на работници Комисията заема 
следната позиция: като завръщащ се работник-мигрант, вносителката на петицията
може да се уповава на правото да бъде третирана по същия начин като националните 
учители във връзка с условията на труд (член 39 от Договора за ЕО и член 7, параграф 1 
от Регламент (ЕИО) № 1612/68). Комисията счита, че германските органи трябва да 
предоставят на вносителката на петицията същата степен, която биха дали на 
германски учител в сходна ситуация. Това, разбира се, зависи от решението, което 
германските органи ще вземат във връзка с квалификациите на вносителката на 
петицията.

Заключения

С оглед на горепосоченото, Комисията не може да вземе решение, че германските 
органи са нарушили Директива 2005/36/ЕО или правилата за свободно движение на 
                                               
1 Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 година относно свободното движение на работници в Общността, ОВ 
L 257, 19.10.1968 г., стр.2.
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работници.
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