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Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1069/2008, внесена от S.B, с италианско гражданство, относно 
признаването на преподаватели и изискванията за професионални познания 
по език за преподавателите в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че в Италия от европейски граждани, които търсят 
признаване на професионални преподавателски квалификации, придобити в друга 
държава, обикновено се изисква да приложат към своето заявление и диплома за 
владеене на език CELI 5 DOC. Тестовете за CELI 5 DOC се провеждат само два пъти 
годишно в Перуджа и струват около 1000 евро, включително разходи за път и 
настаняване, според вносителката на петицията. Тя твърди, че например за 
регистрирането на лица, които не говорят италиански език, в италианските 
университети се прилагат много по-ниски стандарти и тя е на мнение, че изискването за 
CELI 5 DOC е просто начин да се сведе до минимум броят на преподавателите, обучени 
извън Италия. Тя също така протестира срещу това, което счита за неясно и произволно 
изключение от общото правило, като твърди, че въпреки че има съоръжения за SISS за 
румънски език в Италия, преподавателите по румънски език не се признават от 
отговорния за това италиански министър. Вносителката на петицията търси разяснение 
и подобряване на съответното законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Вносителката на петицията посочва, че в Италия от европейски граждани, които търсят 
признаване на техните професионални преподавателски квалификации, придобити в 
друга държава-членка, обикновено се изисква да приложат към своето заявление и 
диплома CELI 5 DOC, за да удостоверят задълбочени познания по италиански език. 
Тестовете за придобиването на диплома CELI 5 DOC се провеждат само два пъти 
годишно в Перуджа. Освен това, според вносителката на петицията, те струват около 
1000 евро, като се вземат предвид разходите за път и настаняване. Тя твърди, че 
например за регистрирането на лица, които не говорят италиански език, в италианските 
университети се прилагат много по-ниски стандарти. Тя смята, че изискването за 
диплома CELI 5 DOC е просто начин да се сведе до минимум броят на 
преподавателите, получили образованието си извън Италия.

Тя споменава наличието на изключения от тази практика на полагане на тест, 
предвидени в италианското законодателство. Въпреки това, тя счита тези изключения 
за произволни и неясни.

Що се отнася до нейния конкретен случай, тя подчертава, че въпреки наличието на 
възможности като SISS (училища за специализирани преподаватели в средните 
училища), позволяващи на лицата, преподаващи румънски език в Италия, да получат 
квалификация, отговорното италианско министерство е готово да признае единствено 
нейната професия „преподавател по френски език“, което впрочем още не е се е 
случило. За сметка на това италианските органи отказват да признаят квалификацията 
„преподавател по румънски език“, която не считат за „професия“.

Първият анализ на досието води до заключението, че вероятната причина за отказа 
относно преподаването на румънски език е фактът, че преподаването на този език не е 
включено в учебните програми в Италия. 

Според вносителката на петицията пречките, които италианските органи са поставили в 
нейния случай, могат да се приложат за всяко лице, което търси признаване на 
преподавателските си квалификации в Италия.

В заключение вносителката на петицията счита, че е налице нарушение на Директива 
2005/36/ЕО1. Тя моли за изясняване на действащите правила и за подобряване на 
съответното законодателство посредством премахването, наред с другото, на теста 
CELI 5 DOC и заместването му с тест ALTE (Association of Language Testers in Europe).

Позиция на Комисията

Що се отнася до теста, който има за цел да установи познанията по италиански език, 
службите на Комисията считат, че сумата, която се изисква за правото за полагане на 
теста, не следва да надвишава реалната стойност на теста, понесена от 
администрацията. В случай че исканата е цена е по-висока, може да се счита, че това е 

                                               
1

ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22–142.
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дискриминация и противоречи на член 12 от Договора за ЕО. Вносителката на 
петицията е посочила обща стойност на теста около 1000 евро, в това число разноските 
за път и настаняване, като крайната точка е град Перуджа, без да уточни обаче 
отправната точка на пътуването. Въпреки това информацията, с която понастоящем 
разполага Комисията, не й позволява да се произнесе относно пропорционалността на 
изискваната от италианската администрация сума и реалната стойност на процедурата.

Що се отнася до формата на теста и по-специално до неговата степен на трудност, 
следва да се прилага същото правило за пропорционалност между, от една страна,
законния интерес на държава-членка всички преподаватели в нейните училища да имат 
задоволителни, дори високи познания по езика на държавата и, от друга страна, 
свободното движение на преподавателите на територията на Европейския съюз, което 
изисква националните административни органи да не поставят неразумни бариери пред 
европейските преподаватели, които искат да работят в друга държава-членка. В този 
контекст, действително в някои области на образованието изискванията за владеене на 
даден език, и по-специално на националния език, могат да бъдат по-строги в сравнение 
с други. 

Във връзка с това Комисията би желала да съобщи на ЕП, че вносителката на петицията 
е подала жалба през 2008 г., допълнена от втора жалба, внесена към края на 2008 г. В 
тази жалба вносителката на петицията също повдига въпроса относно езиковите 
тестове.

Вследствие на тази жалба Комисията е предоставила на вносителката на петицията 
обширен анализ, който обхваща въпроса с езиковите тестове по отношение на член 53 
от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации в 
писмо с дата 4.11.2008 г. Анализът е осъществен на фона на тази директива, тъй като 
вносителката на петицията твърди, че мигриращите учители (учителите са регулирана 
професия в Италия) срещат бариери в Италия. Беше подчертано, че допълнителното 
удостоверяване на езиковите познания като цяло не е част от процедурата по 
признаване. Беше направена справка със Съда на Европейските общности, който е 
изказал мнение, че изискването за езикови познания на определено ниво може да 
съставлява важна причина от общ интерес (Дело C-424/97 Haim1, параграф 59), и че в 
случая с учителската професия може да се изисква определено ниво на езикови 
познания. Това изискване обаче не е безусловно и трябва да бъде пропорционално и 
необходимо за въпросната професия и не трябва да се използва като извинение за 
изключването на работници от други държави-членки.

Комисията понастоящем разследва доколко законовите разпоредби, съгласно които 
учителите се задължават да преминат „CELI 5 DOC” в Университета в Перуджа,
представляват нарушение на Директива 2005/36/ЕО.

Що се отнася до убеждението на вносителката на петицията, че гореспоменатите мерки 
просто представляват начин за намаляване на броя на чуждестранните преподаватели, 
това предположение може да бъде разгледано единствено във връзка с отговорите на 
въпросите, зададени в горните параграфи, както и с евентуални подкрепящи 
                                               
1

Salomone Haim v Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, решение от 4.7.2000 г. по Дело C-424/97.



PE423.918/REV 4/6 CM\794528BG.doc

BG

доказателства.

4. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Вносителката на петицията твърди, че в Италия е нарушена свободата на движение по 
отношение на признаването на професионални преподавателски квалификации, 
получени в други държави-членки на ЕС.

Вносителката е срещнала проблеми в Италия при признаването на нейната 
квалификация като преподавател по румънски език. Въпреки че успешно е получила 
признаване на квалификацията й като преподавател по френски език, това не се е 
случило с квалификацията й като преподавател по румънски език. Освен това тя 
твърди, че задължението, наложено от Италия на квалифицираните в ЕС 
преподаватели, да доказват своите познания по италиански език единствено 
посредством свидетелство „CELI DOC 5“, което може да се вземе само в Università per 
Stranieri в Перуджа, има за цел ограничаването на признаването на чуждестранни 
преподаватели в Италия.

Този случай вече е известен на Комисията след жалбата, подадена от вносителката до 
Комисията през ноември 2008 г. На 4.11.2008 г. на вносителката беше изпратен анализ, 
след което тя представи пояснения на 12.11.2008 г. Въз основа на това на 4.5.2009 г. на 
вносителката беше предоставен допълнителен анализ, на който беше получен отговор 
на същия ден.

Коментари на Комисията относно петицията

Признаване на професионални квалификации

Правният инструмент, регулиращ признаването на професионалните квалификации, е 
Директива 2005/36/ЕО1. Тази директива се прилага при условие, че професията е 
регламентирана в приемащата държава-членка и молителят е получил

- професионални квалификации в ЕС или
- [ако е получил професионални квалификации в трета държава и ако има тригодишен 
професионален стаж по съответната професия] на територията на държавата-членка, 
която е признала тази професионална квалификация.

Що се отнася до професията преподавател, изискванията за обучение не са 
хармонизирани в Европейския съюз и следователно признаването на тази 
квалификация ще се регулира от разпоредбите на така наречената обща система за 
признаване на удостоверения за обучение, изложена в дял ІІІ, глава І от директивата. 
Обосновката на тази система е, че приемащата държава-членка трябва да позволи на 
гражданин на ЕС да упражнява професия на нейната територия, дори и да няма 

                                               
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, 30.09.2005 г.
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необходимата национална диплома, при условие че притежава диплома, изисквана в 
друга държава-членка за достъп до или упражняване на същата професия. Тази система 
обаче не въвежда автоматично признаване на професионалните квалификации. Само 
когато съществуват съществени различия между образованието и обучението на 
мигранта (по отношение на продължителност или обхвата на съдържанието) и 
изискванията в приемащата държава-членка, последната може да наложи на мигранта 
компенсационни мерки (период за приспособяване или изпит за правоспособност), като 
от мигранта зависи да избере едната или другата възможност.

Прилагане на Директива 2005/36/ЕО за случая на вносителката на петицията

a) квалификация за преподавател по френски език

Вносителката вече е получила признаване на квалификацията й за преподавател по 
френски език в Италия.

б) ) квалификация за преподавател по румънски език

Що се отнася до квалификацията й за преподавател по румънски език, вносителката 
информира Комисията, че италианските органи продължават да отказват признаване на 
нейната квалификация (решение на италианските органи от декември 2007 г.).

От съдържанието на италианското решение Комисията стига до заключението, че 
професията „преподавател по румънски език“ не е регламентирана професия в Италия. 
Следователно Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните 
квалификации в случая на вносителката е неприложима. Допълнителни елементи, 
които потвърждават заключението на Комисията, са свързани с това, че румънското 
посолство в Рим провежда процедура на подбор за преподаватели, чийто роден език е 
румънски, за преподаване на румънски език в италиански училища, румънското 
правителство плаща на тези преподаватели (а не италианската администрация) и целият 
проект е част от пилотна схема между Италия и румънското министерство на 
образованието. Макар че тази пилотна схема се прилага в сътрудничество с 
италианските органи, това не означава, че професията „преподавател по румънски 
език“ е регламентирана в Италия. Освен това следва да се отбележи, че изглежда 
румънското правителство плаща заплатите на тези преподаватели, а не италианската 
администрация.

Становището на Комисията по този въпрос остава непроменено на фона на 
допълнителната информация, предоставена от вносителката. Тя информира Комисията, 
че scuole di specializzazione all'insegnamento (SISS) предлага курсове за квалификация на 
преподаватели в Италия, но същевременно посочва, че румънският език не се 
преподава като предмет в държавните училища в Италия. От тази информация 
Комисията отново прави заключение, че преподаването на румънски език не е 
регламентирана професия в Италия и следователно вносителката следва да може да 
преподава румънски във всички останали институции в Италия, с изключение на 
държавните училища, без да е необходимо да получава признаване на тази 
преподавателска квалификация.
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в) Удостоверяване на знанията по италиански език

Във връзка със задължението за доказване на знанието по италиански език със 
свидетелство CELI 5 DOC, на 12.11.2008 г. вносителката обръща внимание на 
Комисията, че това не е въпрос от значение за нейния случай. Тя обаче проявява 
интерес към този въпрос, тъй като познава хора, които трябва да представят това 
свидетелство, което според нея ограничава движението на квалифицирани 
преподаватели.

Комисията откри дело в EU-Pilot срещу Италия, като попита за правното основание на 
CELI 5 DOC и поиска допълнителни разяснения относно прилагането на съответните 
разпоредби за преподавателската професия. Италианските органи представиха своя 
отговор на 21 юли 2009 г. Комисията ще анализира отговора и ще вземе решение как да 
процедира с този въпрос по-нататък.

Съответната разпоредба в Директива 2005/36/ЕО е член 53, който посочва, че 
държавите-членки могат да изискват от лицата, ползващи се от признаване на 
професионални квалификации, да притежават познания по езиците, необходими за 
упражняване на професията в приемащата държава-членка. Проверката на езиковите 
познания обаче официално не е част от процедурата на признаване. Това обаче трябва 
да бъде пропорционално, както е потвърдено от съдебната практика на Съда на 
Европейските общности (C-424/97 Haim II).

Заключения

Комисията стига до заключението, че няма доказателства в преписката, които да я 
карат да заключи, че в случая на вносителката на петицията има нарушение на 
законодателството на ЕС:

- вносителката е получила признаване на квалификацията й за преподавател по френски 
език;
- не е необходимо вносителката да получи признаване на квалификацията й за 
преподавател по румънски език;
- вносителката не е засегната от изискването да доказва знанията си по италиански език 
посредством сертификата CELI 5 DOC (тъй като е получила степен по италиански език 
в Италия).


