
CM\1018355BG.doc PE528.193v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0299/2013 , внесена от M. K., с полско гражданство, подкрепена 
от девет подписа, относно признаването в Германия на 
квалификацията на икономически техник, придобита в Полша

1. Резюме на петицията

За да получи диплома за професионална квалификация като икономически техник, 
човек трябва да положи национален изпит. Въпреки това тази квалификация не се 
признава в Германия, което пречи на притежателите на такава квалификация да заемат 
длъжности в сферата, в която са образовани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Вносителите на петицията твърдят, че техните полски професионални квалификации на 
икономически техници (technik Ekonomista) не се признават в Германия. Те заявяват, че 
тяхната петиция е упражнение в рамките на училищния проект „Среща с Европейския 
парламент“, но не прилагат никакви доказателства за неприемането на такива 
квалификации от страна на германските органи в подкрепа на своето твърдение.

Директивата за професионалните квалификации  2005/36/ЕО1 се прилага само за 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации, изменена с Директива 2013/55/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 ноември 2004 г. (ОВ L 136, 20.11.13, стр. 34)
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специалисти, които са напълно квалифицирани да упражняват професия в една държава 
членка и желаят да упражняват същата професия в друга държава членка. Освен това 
тази директива се прилага само за регулираните професии в приемащата държава 
членка, т.е. професии, достъпът до които или практикуването на които в приемащата 
държава членка е в зависимост от определени установени професионални 
квалификации по силата на законова, подзаконова или административна разпоредба. 

Според информацията, която се съдържа в базата данни на Комисията относно 
регулираните професии в ЕС1, изглежда, че професията икономически техник не е 
регулирана нито в Полша, нито в Германия. Ако дадена професия не е регулирана в 
приемащата държава членка, не е необходимо да се подава заявление за сертификат за 
признаване на квалификация, издаден от официален орган. В този случай стойността на 
квалификацията зависи от положението на пазара на труда, а не от правни норми.

Въпреки това ако вносителите на петицията се стремят към официална 
оценка/признаване в приемащата държава, те следва да се свържат с националните 
информационни центрове за академично признаване (NARIC)2. Академичното 
признаване на дипломите по същество остава в правомощията на държавите членки.

Заключение

Предвид малкото информация, предоставена на Комисията, тя не е в състояние да 
направи оценка на петицията, която изглежда е напълно хипотетична. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (тази база данни съдържа информация, 
предоставена от националните администрации относно регулираните професии по смисъла на 
2005/36/EC).
2 http://www.enic-naric.net/


