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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1453/2009, внесена от Brigitte Maille Calgaro, с френско 
гражданство, относно признаването от италианските органи на нейната 
юридическа квалификация, придобита във Франция 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу отказа на италианските органи в 
провинция Падуа да признаят нейната юридическа квалификация, придобита във 
Франция, което не й позволява да практикува в адвокатска кантора в Италия; тя също 
така протестира срещу начина, по който община Cervarese Santa Croce третира нейното 
заявление за явяване на конкурс за длъжността „административен сътрудник“ в 
правния отдел на общината, посочвайки, че нейното френско образование не е било 
взето под внимание. Тя призовава италианските органи да спазват законодателството 
на ЕС относно признаването на квалификациите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника)..

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Петицията

Вносителката на петицията посочва по същество факта, че дипломата й по право (със 
специалност публично право) не е била призната от италианските органи. По-
специално, вписването в адвокатската колегия в Падуа за осъществяване на 
предвидената двугодишна практика в адвокатска кантора й е било отказано. Освен 
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това, тя се жалва, че не е била допусната до конкурс по документи и изпит за 
длъжността „административен сътрудник“, правен отдел. 

Тя поставя два въпроса. Първият се отнася до възможността за извънсъдебна жалба 
срещу органите, които не спазват правото на Общността, а вторият до приравняването 
на дипломи съгласно правото на Общността.

Забележки на Комисията във връзка с петицията

Що се отнася до посочените факти, вносителката на петицията не представя документи, 
които да удостоверяват отказа от вписване в адвокатската колегия в Падуа, нито отказа 
за участие в конкурса за назначаване от страна на администрацията, която е 
организирала този конкурс. Също така, тя не уточнява дали тези откази са били 
безусловни или обусловени от доказването на придобиването на липсващите знания и 
квалификации в областта на италианското право, условие, което съдебната практика на 
Съда на Европейския съюз позволява (срвн. решение по делото Morgenbesser, C- 313/01 
от 13 ноември 2003 г., точка 70).

Първият й въпрос е да се информира каква жалба може да внесе гражданин на Съюза, 
който се е сблъскал с отказ от прилагане на правото на Общността, без да завежда дело 
пред Съда. Отговорът се намира в мрежата Солвит, към която вносителката на 
петицията може да се обърне като посочи това решение по делото Morgenbesser 
относно признаването на квалификации за достъпа до адвокатска практика. Това 
решение беше потвърдено и уточнено от решението по делото Pesla (C- 345/08) от 10 
декември 2009 г.

Вторият й въпрос се отнася до приравняването на дипломи съгласно правото на 
Общността. Според нея това приравняване все още следва да бъде извършено въз 
основа на членове 10, 12, 14, 39, 43 и 149 от Договора за ЕО. Тези членове са били 
посочени от Касационния съд в Италия в преюдициалното запитване, което е отправил 
към Съда по делото Morgenbesser (C-313/01). Съдът обаче е приел само членове 39 и 43 
от Договора за ЕО; действително, членове 10, 12 и 14 от Договора за ЕО са по-общи 
разпоредби, а член 149 от Договора за ЕО относно образованието изключва 
хармонизиране на законови и подзаконови разпоредби на държавите-членки (срвн. 
параграф 4 от него).  Тези разпоредби на Договора за ЕО са по същество 
възпроизведени в Договора от Лисабон относно функционирането на Европейския 
съюз, съответно от членове 3, буква а), параграф 3 от ДЕО, 18, 26, 45, 49 и 165 от 
ДФЕС.

Принципите на съдебната практика по делото Morgenbesser не се отнасят единствено до 
адвокатската професия. От друга страна, там Съдът на ЕС отбелязва в този случай, че 
Директива 89/48/ЕО, продължена от Директива 2005/36/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните 
квалификации1, се прилага за напълно квалифицирани професионалисти, т.е. не за 
академичната равностойност на дипломите предвид този член 149 от ДЕО.

                                               
1 ОВ L 255 от 30.9.2005 г., стр. 22 и следващи.
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Заключение

Петицията не показва нарушение на правото на Общността. Вносителката на петицията 
може да се обърне към мрежата Солвит (http://www.ec.europa.eu/solvit/), като се позове 
на съдебната практика по делото Morgenbesser.

4. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

В писмото си от 6.7.2010 г. вносителката на петицията оспорва по същество 
коментарите на Комисията по две точки – тълкуването на решението по делото 
Morgenbesser (C-313/01) и действията на ръководителя на институцията, организираща 
конкурса.

На първо място, вносителката на петицията оспорва тълкуването на решението по 
делото Morgenbesser (C-313/01), съгласно което това решение позволява на приемащата 
държава-членка да изисква „доказване на придобиването на липсващите знания и 
квалификации в областта на италианското право”. Тази възможност обаче е ясно 
указана в точка 70 от въпросното решение.

На второ място, вносителката на петицията уточнява, че е била допусканата до конкурс 
по документи и изпит за длъжността „административен сътрудник“, но че 
ръководителят на институцията, организираща конкурса, е отказал да пристъпи към 
оценяване, въпреки че би трябвало да вземе под внимание законодателния декрет, 
транспониращ европейските норми. Тъй като става дума за отделен случай, отново се 
предлага на вносителката на петицията да се обърне към мрежата Солвит. 

От друга страна, горепосоченото й писмо, предадено на Комисията, не съдържа 
документи, които да доказват твърденията за нарушение, както вече беше отбелязано в 
първите коментари на Комисията.

Комисията отново посочва, че петицията не установява нарушение на общностното 
право. Вносителката на петицията може да се обърне към мрежата Солвит, като се 
позове на съдебната практика по делото Morgenbesser.


