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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.01.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0218/2012, внесена от Ева Бенце, с италианско гражданство, 
относно признаването в Италия на румънска професионална квалификация

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е придобила „Diploma de Inginer in profilul chimi“ (Диплома 
за инженер с профил „Химия“) от Университета в Клуж, Румъния, като след това е 
придобила квалификацията „Учител“ в Румъния. Горепосочената квалификация е 
призната от Министерството на образованието, университетите и научните изследвания 
като квалификация, даваща правото на преподаване в Италия, но в същото време на 
вносителката на петицията е отказано прехвърлянето на 24 „бонус“ точки по всички 
класирания, запазени за италиански преподаватели, притежаващи квалификация да 
преподават.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 октомври 2012 г.

Вносителката на петицията е учителка по химия с унгарско, италианско и румънско 
гражданство. Нейната придобита в Румъния квалификация на учител е призната от 
италианските органи и й дава възможност да работи като учител в средните училища в 
Италия.  

Тя се оплаква от проблеми, с които се е сблъскала при назначаването на работа на 
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учители в Италия:
- При включването в резервния списък за срочни и постоянни договори за 
преподаватели по химия във II клас на държавните средни училища тя не е получила 24 
бонус точки, които се дават само на преподаватели с придобита в Италия 
квалификация. Така тя попада на по-ниско място в списъка.
- Резервният списък за учители в І клас на средните училища през 2011 г. допуска 
единствено наскоро завършили в Италия учители и такива, чиито квалификация, 
придобита в друга държава членка, е била призната след 2009 г. Такива учители 
попадат в резервни списъци, които не позволяват постоянен договор. Освен това към 
затворените резервни списъци е добавена нова категория (насочена към постоянни 
трудови договори), за която могат да кандидатстват лица, получили учителска 
квалификация в Италия между 2009 и 2011 г. Вносителката на петицията твърди, че 
учители с признати учителски квалификации от други държави членки нямат право да 
бъдат включвани в този резервен списък. 

Коментари на Комисията

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. 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. 

Комисията счита, че за да се гарантира еднакво третиране при назначаването на 
учители, италианските органи трябва да дават едни и същи точки за подобни учителски 
квалификации, придобити в други държави членки. Комисията разглежда този въпрос в 
рамките на производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава 
членка. 

Комисията също така е на мнение, че италианските органи трябва да предоставят 
достъп до резервните списъци на учители с признати учителски квалификации от други 
държави членки по същия начин, както на учители с подобни придобити в Италия 
учителски квалификации. Службите на Комисията ще проучат допълнително втория 
въпрос. 

Заключение

Комисията ще уведоми комисията по петиции за развитието на производство за 
установяване на неизпълнение на задължения и за своите допълнителни разследвания.

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV), получен на 28 юни 2013 г.
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Петицията се отнася за проблеми при назначаването на работа на учители в Италия:

1. получаване на допълнителни точки за учителска квалификация с цел включване в 
резервния списък за срочни и постоянни договори за преподаватели;

2. добавяне на нова категория към затворените резервни списъци за определени 
преподаватели; недопускане на преподаватели с признати учителски 
квалификации, получени в други държави членки, в тази нова категория на 
резервния списък.

Коментари на Комисията
Комисията би желала да осведоми комисията по петиции относно най-новото развитие 
на проучванията по горепосочените въпроси.

По първия въпрос, след мотивираното становище, изпратено от Комисията на Италия 
на 17 февруари 2011 г. съгласно член 258 от ДФЕС, службите на Комисията бяха в 
контакт с италианските органи. Понастоящем Комисията анализира проекта на 
постановление, предоставен от италианските органи на 3 май 2013 г., изготвен с цел 
привеждане на италианското законодателство в съответствие със законите на ЕС 
относно свободното движение на работници.

Що се отнася до втория въпрос, италианските органи са информирали Комисията на 3 
май 2013 г., че италианският закон за установяване на затворени резервни списъци не 
забранява включването на преподаватели с признати учителски квалификации от други 
държави членки, при условие че всички останали условия, определени в съответните 
разпоредби, са изпълнени.

Комисията ще информира комисията по петиции относно развитието по двата въпроса.

5. Допълнителен отговор от Комисията (ІІ), получен на 31 януари 2014 г.

Комисията би желала да осведоми комисията по петиции относно най-новото развитие 
на проучванията по следните два въпроса:

- получаване на допълнителни точки за учителска квалификация с цел включване в 
резервния списък за срочни и постоянни договори за преподаватели; 

- добавяне на нова категория към затворените резервни списъци за определени 
преподаватели; недопускане на преподаватели с признати учителски квалификации, 
получени в други държави членки, в тази нова категория на резервния списък.

По първия въпрос, на 17 юли 2013 г. Италия уведоми Комисията за приемането на 
Министерско постановление № 527 от 26 юни 2013 г., което наред с останалото има за 
цел да приведе италианското законодателство в съответствие със законодателството на 
ЕС, за да бъде прекратено производството за установяване на неизпълнение на 
задължения, посочено в предишните съобщения до комисията по петиции. След анализ 
на това министерско постановление Комисията счита, че то обръща внимание на 
нейните опасения, по-конкретно в член 3.  Съгласно тази разпоредба учителите от 
резервните списъци, придобили квалификация в една от държавите членки на ЕС, която 
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официално е призната чрез министерско постановление за признаване на 
еквивалентност, ще получат отново точките, които вече са им били дадени за 
квалификацията за входно ниво. На 20 ноември 2013 г. Комисията съответно взе 
решение да прекрати производството за неизпълнение на задължения.

По втория въпрос с писмо от 24 юли 2013 г. Комисията уведоми вносителката на 
петицията за новото тълкуване на закона от страна на италианските органи. Комисията 
не е получила допълнителни оплаквания по този въпрос. 

Заключение

Комисията счита случая за приключен.


