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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:Петиция 1583/2008, внесена от Nicoleta Văcărăşteanu, с румънско 
гражданство, относно непризнаването в Румъния на квалификация, 
получена в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителката възразява срещу отказа на Румънския национален център за признаване и 
приравняване на дипломите да признае британската й диплома със статут QTS (статут 
на квалифициран учител), получена във Великобритания през 2007 г .  Според 
вносителката, длъжностно лице в центъра е обосновало решението, като е посочило, че 
Румъния не е транспонирала в националното си законодателство Директиви 92/51/ЕИО, 
89/48/ЕИО и 2005/36/ЕО. Вносителката призовава за налагане на наказание на лицата, 
които са отговорни за забавянето на транспонирането на съответните директиви, като 
твърди, че е несправедливо румънските граждани да са потърпевши от мудната работа 
на държавните служители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Петицията

Вносителката на петицията посочва, че румънските органи не са признали 
квалификацията й на преподавател, придобита в Обединеното кралство. Тя твърди, че 
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причината за това е неприлагането на предишните директиви 92/51/ЕИО1 и 89/48/ЕИО, 
които въведоха общата система за признаване на професионални квалификации.

Забележки на Комисията относно петицията

Молбата на вносителката на петицията, подадена в Европейската комисия още през 
август 2008 г.

Вносителката на петицията е подала молба за съдействие за постигане на признаване в 
Румъния на квалификацията й на преподавател, придобита в Обединеното кралство, 
още през август 2008 г. Тя е посочила, че е придобила статут на квалифициран учител 
(QTS) в Обединеното кралство, по силата на който може да преподава точни науки в 
средните училища.

Комисията анализира случая и въз основа на предоставената от вносителката 
информация стигна до заключението, че  е възможно румънските органи да са 
нарушили директивите относно признаването на професионалните квалификации. Тъй 
като QTS е обичайно предоставяната в Обединеното кралство квалификация на 
квалифицирани преподаватели, Комисията заключи, че вносителката е напълно 
квалифицирана. Във връзка с това, Комисията предложи на вносителката да представи 
своя случай на вниманието на SOLVIT. Тя се съгласи и представи всички необходими 
документи и копия от квалификациите си. На 12.1.2009 г. Комисията представи случая 
на вниманието на центъра SOLVIT в Обединеното кралство (т.е. в държавата-членка, в 
която е получена професионалната квалификация).

Центърът SOLVIT анализира жалбата на вносителката и посочи, че въпреки че е 
придобила QTS (статут на квалифициран учител), е необходимо да докаже, че има 2-
годишен начален стаж. При липсата на такъв вносителката не се счита за напълно 
квалифицирана в Обединеното кралство и поради това не може да получи признаване 
на своята ["непълна"] преподавателска квалификация. Липсват доказателства, че има 
такъв стаж и поради това се стигна до заключението, че тя не е напълно 
квалифицирана. 

На 11.3.2009 г. центърът SOLVIT уведоми вносителката на петицията по електронна 
поща, че би имала определени права в Румъния, ако разполага с 2-годишен стаж в 
Обединеното кралство. От центъра SOLVIT допълниха, че дори ако не е работила в 
Обединеното кралство, тя все пак би могла да има определени права по силата на 
съдебната практика на Съда на Европейските общности (Vlassopulou2). В същия имейл 
центърът SOLVIT изиска от вносителката да представи всякакви удостоверения за 
професионален опит, придобити в Обединеното кралство преди придобиването на QTS.

На 7.4.2009 г. случаят беше отхвърлен от центъра SOLVIT, защото вносителката не
отговори на поканата за допълнителна информация. 

                                               
1

И двете директиви са отменени с Директива 2005/36/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации, ОВ 255/22, 30.9.2005 г.
2

C-340/89, Vlassopoulou, 7.5.1991 г.
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Правен анализ

Правният инструмент, който урежда признаването на професионалните квалификации,  
е Директива 2005/36/ЕО. Тази директива се прилага, ако съответната професия е 
регулирана в приемащата държава-членка и ако заявителят е придобил 

- професионална квалификация в ЕС или 
- професионална квалификация в трета страна и 3 години професионален опит по  
съответната професия на територията на държавата-членка, признала тази официална 
професионална квалификация. 

Учителската професия не е хармонизирана в Европейския съюз и поради това 
признаването на такава квалификация се регулира от разпоредбите на така наречената 
обща система за признаване на професионалните квалификации. В основата на тази 
система стои съображението, че приемащата държава-членка трябва да позволи на 
гражданин на ЕС да упражнява дадена професия на нейната територия, дори ако той не 
разполага с необходимата национална диплома, ако притежава дипломата, необходима 
в друга държава-членка за достъп или упражняване на съответната професия. При все 
това, тази система не въвежда автоматично признаване на професионалните 
квалификации. При съществени различия между образованието и обучението на 
мигранта (продължителност или обхват на дейностите) и изискванията на приемащата 
държава-членка, последната може да наложи на мигранта компенсаторни мерки 
(период на приспособяване или изпит за правоспособност), като мигрантът избира 
измежду тях. 

Неприлагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на случая на вносителката на 
петиция

Очевидно вносителката не е напълно квалифицирана и поради това не може да се 
възползва от Директива 2005/36/ЕО. Румънските органи не са задължени да признаят 
"непълната" й квалификация по силата на тази директива.

Комисията не споделя становището на центъра SOLVIT в Обединеното кралство, че 
вносителката може да се възползва от прилагането на принципа на свобода на 
установяване и че Румъния следва да вземе под внимание всички знания и 
квалификации, придобити от нея.   Всъщност, съдебната практика, на която се позовава 
SOLVIT, а именно дело Vlassopoulou C-340/89, се отнася до напълно квалифицирани 
лица (както г-жа Vlassopoulou), и в случаите, когато в приемащата държава-членка 
липсва правен инструмент, който би позволил признаването на професионалната 
квалификация. Тъй като вносителката не е напълно квалифицирана, тя не може да 
оспорва въз основа на тази съдебна практика. 

Заключения

Комисията не констатира, че Румъния е нарушила правото на ЕС като не е признала 
"непълната" преподавателска квалификация на вносителката на петицията.


