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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0570/2012, внесена от Мария Тереза Манифико, с италианско 
гражданство, относно признаването в Италия на нейния професионален 
статус, придобит в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е италианска гражданка, завършила професионалното си 
обучение за учител по немски език в Германия и работила като държавен служител в 
германската образователна система. Завърнала се в Италия през 1988 г., за да работи в 
областта Лигурия като учител по немски език. При определянето на нивото на 
заплатата й в Италия не е бил взет предвид нейният професионален статус в Германия. 
Сега вносителката е пенсионирана, като получава германска и италианска пенсия. Тя 
посочва, че ако се вземеше предвид нейният професионален статус, би получавала по-
висока пенсия. Смята, че това е случай на неравно третиране.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Вносителката на петицията е италианска гражданка, която е завършила обучението си и 
е работила като учител в Германия През 1988 г. се е завърнала в Италия, за да работи 
като учител в италианския образователен сектор. Тя твърди, че при определянето на 
заплатата й не са били правилно взети предвид или нейната германска професионална 
квалификация като учител и/или нейният стаж, придобит в Германия. Това изглежда 
оказва влияние върху сегашния размер на нейната пенсия. От петицията обаче не става 
ясно дали нейните проблеми се отнасят само до един от въпросите (признаване на 
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нейната германска професионална квалификация като учител или отчитане на стаж, 
придобит в друга държава членка), или и до двата.

Като цяло държавите членки имат свободата да определят организацията на 
публичните си сектори (в случая сектора на държавното образование), включително 
правилата за наемане на работа и условията на труд на личния състав. Въпреки това 
националните правила не трябва да нарушават правото на ЕС.

Признаване на квалификации
Правният инструмент, който урежда признаването на професионалните квалификации, 
е Директива 2005/36/ЕО1. Въпросната директива се прилага, при условие че професията 
е регулирана в приемащата държава членка, а кандидатът притежава квалификация за 
завършен пълен курс на обучение в изпращащата държава членка. Според базата данни 
за регулираните професии2, професиите на учител в начално и учител в средно 
училище са регламентирани както в Германия, така и в Италия.

Вносителката на петицията е учила и работила като учител в Германия. През 1988 г. 
вносителката започва работа като учител в Италия. От предоставената информация не 
става ясно дали вносителката е кандидатствала за признаване на професионалната си 
квалификация през 1988 г. Вносителката на петицията се позовава на искане за 
признаване, без да посочва конкретна дата, нито дали това искане се е отнасяло до 
признаването на трудов стаж или до признаването на професионална квалификация. 
Предполага се, доколкото вносителката е била в състояние да работи в Италия като 
учител, че нейната германска квалификация е била призната по някакъв начин или че е 
работила в сектор, в който професията не е била регулирана.

По принцип при разглеждането на искане за признаване компетентен за признаването 
на професионалните квалификации орган следва да вземе предвид всички 
квалификации и натрупан стаж. За да се оцени случаят на вносителката, е необходима 
повече информация.

Свободно движение на работници
Правото на ЕС относно свободното движение на работници (член 45 от ДФЕС и член 3 
и член 7, параграф 1 от Регламент № 492/2011 относно свободното движение на 
работници в Съюза) задължава държавите членки да третират работниците мигранти по 
същия начин, както и своите собствени граждани по отношение на достъпа до работа и 
условията на труд.

В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз3 по този въпрос, 
Комисията счита, че предишният стаж на работниците мигранти на сравними 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255/22, 30.9.2005 г.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
3 Дело C-419/92, Scholz ECR [1994] I-00505; дело C-15/96 , Schöning ECR [1998] I-00047; дело C-187/96, 

Комисията срещу Гърция, [1998 г.] ECR I-01095; дело C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
ECR [2000] I-10497; дело C-224/01, Köbler, ECR [2003] I-10239; дело C-205/04, Комисията срещу 
Испания, ECR [2006] I-00031; дело C-278/03, Комисията срещу Италия, ECR [2005] I-03747; дело C-
371/04, Комисията срещу Италия, ECR [2006] I-10257.
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длъжности, придобит в друга държава членка, трябва да бъде взет под внимание от 
органите на приемащата държава членка с оглед на достъп до заетост, както и за 
определяне на условията на труд (например заплата, степен) по същия начин, както се 
прилага за стажа, придобит в системата на приемащата държава членка.

По-нататъшни действия
С цел да се направи задълбочена оценка на случая, вносителката на петицията следва 
да изпрати допълнителна информация за възникналите проблеми, в частност за 
приложимите разпоредби, кореспонденцията с италианските органи, както и 
административните и съдебните решения.

Вносителката може също да подаде сигнал до SOLVIT — онлайн мрежа за решаване на 
проблеми, в която държавите членки на ЕС работят за извънсъдебното решаване на 
проблеми, породени от неправилното прилагане на законодателството в областта на 
вътрешния пазар от публичните органи. Във всяка държава членка има SOLVIT център, 
който може да помогне при разглеждането на сигнали на гражданите и предприятията. 
Центровете са част от националната администрация и са ангажирани с предоставянето 
на реални решения на проблемите в рамките на десет седмици. Повече информация за 
SOLVIT може да бъде намерена на следния интернет сайт: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm.

Службите на Комисията ще направят оценка на случая, след като вносителката 
предостави допълнителна информация, след което ще вземат решение дали ще бъдат 
предприети други действия.

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 31 май 2013 г.

От предоставената от вносителката на петицията допълнителна информация става ясно, 
че тя е придобила професионалната си квалификация като учител в Италия и че не е 
срещала трудности във връзка с този аспект. Тя посочва обаче, че при определянето на 
нейните условия на труд италианските органи не са взели под внимание стажът, който е 
придобила като учител в Германия, по същия начин както сравнимия стаж, придобит в 
Италия. Италианските органи не са реагирали на искането, което е оправила след 
реформата на приложимите в Италия рамкови разпоредби през 2008 г.

Службите на Комисията ще се свържат с италианските органи, за да изискат повече 
информация относно разпоредбите, приложими в случая на вносителката на петицията, 
както и техните коментари. В зависимост от анализа на тази информация службите на 
Комисията ще вземат решение дали ще бъдат предприети допълнителни стъпки.

Комисията по петиции ще бъде редовно осведомявана от службите на Комисията 
относно бъдещото развитие по случая.

5. Отговор от Комисията (II), получен на 11 ноември 2013 г.

Комисията направи оценка на предоставената от вносителката допълнителна 
информация. Вносителката на петицията твърди, че когато е започнала работа като 
учител в Италия през 1988 г., предишният й стаж в Германия не е бил взет изцяло под 
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внимание. В резултат на това сега тя получава по-ниска пенсия, отколкото ако й е била 
определена по-висока степен на заплата към момента на нейното назначаване през 
1988 г. Пенсионирала се е през 2011 г.

От допълнителната информация, предоставена от вносителката, става ясно, че тя е 
кандидатствала през 1988 г. за длъжността учител в Италия в рамките на открит 
конкурс, който е преминала успешно, като нейният опит, поне до известна степен, е 
бил взет предвид, когато е била назначена като учител. Кандидатурата й е била 
одобрена и е постъпила на работа със степен „Седми разред“.

Службите на Комисията не могат да определят дали степента „Седми разред“ е била по 
това време и съобразно положението на вносителката правилният разред на заплата за 
нея. Освен това условията на открития конкурс от 1988 г., на който се е явила 
вносителката, не са известни на службите на Комисията.

Ако вносителката на петицията счита, че професионалният й стаж е в противоречие с 
условията на конкурса или че националното законодателство или правото на ЕС не е 
напълно взето под внимание, тя следва да предприеме навременни действия в 
съответствие с националните процедури и да оспорва определената степен „Седми 
разред“. Действащият член 45 от ДФЕС, както и Регламент (ЕИО) № 1612/68 са били в 
сила и пряко приложими във всички държави членки още през 1988 г.

Съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС всеки национален съд трябва 
да прилага правото на ЕС в неговата цялост и да защитава правата, които то предоставя 
на физическите лица. Задължение на националния съд е да гарантира пълноценното и 
ефективно зачитане на общия принцип на недопускане на дискриминация, като не 
прилагат разпоредбите от националното законодателство, които биха могли да 
противоречат на правото на ЕС.

Службите на Комисията не могат да заменят процедурите за правна защита, които 
трябва да следва на национално равнище засегнатото лице и които изискват 
индивидуална оценка на фактическото и правно положение. Службите на Комисията 
отбелязват, че вносителката на петицията очевидно не е оспорила определянето на 
степен „Седми разред“ при назначаването си през 1988 г., а едва малко преди 
пенсионирането си през 2011 г.

Заключения

Службите на Комисията нямат компетентност да се намесват при вземането на решение 
от страна на компетентните национални органи, нито да го заменят, когато се оценява 
предишен трудов стаж на кандидатите по повод назначаването им в национални 
обществени служби.

Ако вносителката счита, че стажът й в Германия не е напълно взет под внимание при 
назначаването й като учител през 1988 г., тя трябва да потърси защита на национално 
равнище.
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Службите на Комисията не могат да помогнат на хората в навременното изготвяне 
и/или подаване на искове по националните административни или съдебни процедури, 
които биха могли да се окажат необходими при конкретна ситуация, която съответното 
лице счита, че противоречи на пряко приложимото право на ЕС или съдебната практика 
на Съда на ЕС.


