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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1434/2010, внесена от L. G., с испанско гражданство, относно 
признаването й като квалифициран преподавател в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е получила в Обединеното кралство диплома за 
квалифициран преподавател (QTS-статут на квалифициран преподавател). Тя живее в 
Нидерландия и работи там вече няколко години като преподавател. Нейната молба за 
признаване като квалифициран преподавател е била отхвърлена от нидерландските 
органи. За да бъде взета под внимание, тя трябва първо да премине стаж в Обединеното 
кралство (induction period), който се изисква в Обединеното кралство, за да се 
упражнява професията на преподавател. Вносителката на петицията е на мнение, че 
един такъв стаж в една напълно различна от нидерландската образователна система е 
безполезен, още повече, че тя вече работи в Нидерландия като преподавател и е 
посетила също така известен брой курсове и семинари. Тя се пита дали изискването на 
нидерландското министерство на образованието е в съответствие с Директива 
2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителката на петицията има QTS-статут на квалифициран преподавател в 
Обединеното кралство, но не е завършила стажа, който е необходимо условие, за да 
стане напълно квалифициран преподавател в ОК. Вносителката e кандидатствала за 
признаване на квалификацията й в Нидерландия. Нидерландия е отхвърлила молбата 
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въз основа на това, че вносителката не е напълно квалифицирана да преподава в 
Обединеното кралство. 

Наблюдения на Комисията

Признаването на професионалните квалификации в рамките на ЕС е уредено от 
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации. Тази 
директива позволява на специалистът-мигрант да се установи и да практикува своята 
професия, за която е придобил квалификации в своята държава-членка, в друга 
държава-членка, при условие че: 

– професията е регламентирана в приемащата държава-членка и 

– мигрантът е получил професионална квалификация в ЕС (или е получил 
професионална квалификация в трета страна и има 3-годишен професионален опит в 
упражняването на тази професия на територията на държавата-членка, която е признала 
тази официална професионална квалификация).

Професията преподавател не е хармонизирана в Европейския съюз. Признаването на 
квалификацията „преподавател“ попада под разпоредбите на т.нар. обща система за 
признаване на професионалните квалификации съгласно дял III, глава I от Директива 
2005/36/ЕО. Общата система не предвижда автоматично признаване на 
професионалните квалификации. Обосновката за тази система се състои в това, че 
приемащата държава-членка (в случая Нидерландия) трябва да позволи на гражданина 
на ЕС да упражнява професия на нейната територия, дори ако той не притежава 
необходимата национална диплома, при условие че притежава диплома, изисквана в 
друга държава-членка, за да започне или продължи практикуването на същата 
професия. 

По отношение на статута на квалифициран преподавател, на 1 септември 1999 г. 
Обединеното кралство обяви, че преподавателите, получили своята квалификация след 
7 май 1999 г., трябва да преминат и успешно да завършат стаж, за да могат да 
кандидатстват за наемане на работа в училищата на държавна издръжка и в 
специалните училища, които не са на държавна издръжка в Англия. Стажът 
продължава три семестъра (или еквивалент на този период) и комбинира 
индивидуализирана програма за мониторинг и подпомагане с оценка на 
професионалното представяне.

Без да е завършила стажа, вносителката на петицията съответно не е напълно 
квалифицирана за преподавател в Обединеното кралство. По тази причина 
разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО не са приложими. Нидерландските органи не са 
длъжни да признаят квалификацията на вносителката на петицията, придобита в 
Обединеното кралство, тъй като тя не се счита за напълно квалифицирана в 
Обединеното кралство, без да е завършила стажа. 

Въпреки това нидерландските органи следва, в случаите, в които не е приложима 
директивата за професионалните квалификации, да прилагат правилата съгласно 
Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Нидерландските органи 
следва да проверят дали трябва да признаят квалификациите на вносителката на 
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петицията въз основа на член 45 и други от ДФЕС и съдебната практика на Съда на ЕС, 
като например във връзка с дело C-345/08.

Заключение

Директива 2005/36/EО не е приложима в този случай. Тази директива не изисква от 
нидерландските органи да признаят квалификациите на вносителката. Въпреки това 
нидерландските органи трябва да проверят дали признаването може да бъде основано 
на правилата съгласно ДФЕС. На този етап Комисията препоръчва на вносителката на 
петицията да се свърже с националното лице за контакт по отношение на признаването 
на професионалните квалификации в Нидерландия1. 

Въпреки че Директивата за професионалните квалификации не е приложима, лицето за 
контакт може да е в състояние да съдейства на вносителката на петицията и да я 
информира относно нейните права.

                                               
1 Г-жа Kitty Wigleven, тел.: +31 70 426 02 86, факс: +31 70 426 03 95, имейл: wigleven@nuffic.nl


