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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0619/2010, внесена от Laszlo Siklosi, с унгарско гражданство, 
относно признаването във Франция на неговата квалификация като 
инструктор по физкултура

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че не може да упражнява професията си като 
инструктор по физкултура в хотел във Франция, тъй като официалната му унгарска 
квалификация не се признава. Вносителят, който понастоящем се опитва да получи 
признаване на своята квалификация от френските органи, междувременно не е в 
състояние да си намери работа в избраната от него сфера.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Петицията 

Вносителят на петицията притежава унгарска диплома за висше образование за 
университетски преподавател по физкултура, издадена от унгарски университет, както 
и квалификация за спортен треньор. Той се жалва, че френските органи му пречат да 
упражнява професията си във Франция. Освен това той посочва, че френските органи 
са го натоварили с прекомерна административна тежест като са изискали от него да 
представи цялото съдържание на неговото лично досие в шест различни случая.
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Коментари на Комисията

Комисията посочва, че Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални 
квалификации1 не засяга правомощията на държавите-членки да избират да 
регламентират или не професиите учител по физкултура и спортен треньор и да 
определят специфични изисквания за достъп до тази професия, когато тя е 
регламентирана. Директивата определя условията, съгласно които лицата, получили 
квалификациите си в друга държава-членка, могат да упражняват тази професия в 
приемащата държава-членка съгласно режимите за определяне или за предоставяне на 
услуги.

Директива 2005/36/ЕО хармонизира на равнище ЕС изискванията за обучение за седем 
професии, но не и за професиите учител по физкултура и спортен треньор.
Следователно няма автоматично признаване на притежателите на професионални 
квалификации на учител по физкултура или спортен треньор от други държави-членки, 
които искат да упражняват професията си във Франция. Признаването на 
квалификациите им е предмет на така наречената „обща система“. Съгласно тази 
система кандидатите трябва да представят молба за признаване на своята 
професионална квалификация и в случай на значителни разлики между тяхното 
обучение и обучението, изисквано в приемащата държава-членка (тук във Франция), да 
преминат през период за приспособяване или да положат изпит за правоспособност 
(член 14 от Директивата).

Съгласно директивата от френските компетентни органи се изисква да предоставят 

потвърждение за приемането на молбата в срок от един месец от получаването ѝ и да 

уведомят молителя в случай на липсващи документи. Процедурата за разглеждане на 
молби трябва да се реализира във възможно най-кратък срок не по-късно от три месеца 
след датата, на която са подадени окомплектованите документи на молителя. Този срок 
може да бъде, все пак, удължен с един месец в определени случаи (като общата 
максимална продължителност на процедурата е 4 месеца). Тази процедура трябва да 
води до обосновано решение на компетентните органи. Решението или неиздаването на 
решение в предвидения срок подлежи на обжалване по реда на националното 
законодателство.

От информацията, предоставена в конкретния случай, не става ясно дали френските 
органи са спазили посочените правила съгласно директивата. Изглежда обаче, че 
административният товар, наложен на кандидата (искания за подаване на цялото 
съдържание на неговото лично досие в шест различни случая), противоречи на 
директивата.

Освен това от петицията не става ясно дали вносителят е подал молба за 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации (OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22–142).
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професионално или академично признаване на своите квалификации и ако случаят е 
такъв, за коя конкретна степен/професия е подадена молбата. Действително трябва да 
се направи разграничение по тази точка: академичното признаване на квалификации 
има за цел оценка на академичната стойност на диплома, например с оглед 
продължаване на следване в дадена държава-членка или информиране на потенциален 
частен работодател. Професионалното признаване на квалификации от друга страна 
засяга всички случаи, когато професионалист, който е придобил квалификациите си в 
една държава-членка, иска да упражнява дейностите си в друга държава, където тази 
професия е правно регламентирана. Докато основните правила за признаването на 
професионални квалификации са определени на европейско равнище,1 признаването на 
академичните квалификации е от отговорността на националните правителства и 
Европейската комисия може да се намесва единствено ако отказът да се признае 
квалификация представлява дискриминация, основаваща се на гражданство, или ако 
непропорционално дълги или скъпи процедури ограничават свободата на движение.

От предоставената информация не става ясно също така какво е решението на 
френските органи и дали са били наложени компенсаторни мерки.

Заключения

Комисията би посъветвала вносителя на петицията да се свърже със SOLVIT2 – мрежа 
за разрешаване на проблеми, включваща национални административни органи във 
всички държави-членки, ангажирани с бързото разрешаване на проблеми, възникнали в 
резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС от страна на 
публичните органи, онлайн и без прибягване до съдебни производства. Услугите на 
SOLVIT са също така безплатни.

                                               
1 Тези правила са консолидирани от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации ; Официален вестник L 
255, 30.9.2005 г., стр. 22-142. Вж. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm
2 http://ec.europa.eu/solvit/


