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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1355/2010, внесена от Christian Hehn, с германско гражданство, 
относно забрана за наемане в Германия на лица с академични степени 
от чуждестранни университети

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че съгласно закона, който според него датира още от 
нацистко време, германските органи възпрепятстват достъпа на завършилите в 
чуждестранни университети лица до германския пазар на заетостта. Вносителят на 
петицията, германски гражданин със степен от университет, който не е германски, 
счита, че е жертва на дискриминация и че германските органи следва да признаят 
квалификацията му.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителят вече е подал жалба до Комисията относно непризнаването от страна на 
Германия на неговата висша образователна степен, придобита в Обединеното кралство.  
Жалбоподателят също така заявява, че притежателите на квалификации, придобити в 
други държави-членки, не могат да използват в Германия своите професионални 
звания, за разлика от притежателите на германски дипломи.

След проверка, разглеждането на жалбата беше приключено на следното основание:

Вносителят не е възнамерявал да упражнява регулирана професия в Германия. В 
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резултат на това, той не е трябвало да кандидатства за признаване на квалификация, за 
да упражнява професията си.  Преценката относно това, дали неговата квалификация 
съответства на предложената длъжност, зависи изцяло от потенциалния му 
работодател. Поради това Комисията не установи нарушение на правото на ЕС в тази 
област от страна на германските органи.

Вносителят на петицията не е предоставил каквото и да било доказателство за това, че 
притежателите на квалификации, предоставени от други държави-членки, не могат да 
използват професионалните си звания в Германия.  По-специално, той не е предоставил 
доказателство, че Германия не се е съобразила с решението на Съда на ЕС по Дело 
Dieter Kraus от 31 март 1993 г. (C-19/92).  В този пример от съдебната практика Съдът 
заключава, че членовете от Договора „трябва да се тълкуват в смисъл, че не 
възпрепятстват дадена държава-членка да забрани на свой собствен граждани, който 
притежава следдипломно академично звание, издадено в друга държава-членка, да 
използва това звание на нейна територия, без да е получил административно 
разрешение за тази цел, при условие че процедурата за издаване на разрешение цели 
единствено да удостовери дали следдипломното академично звание е било правилно 
присъдено, процедурата е лесно достъпна и не налага плащането на прекомерни 
административни такси, всеки отказ за издаване на разрешение може да бъде предмет 
на съдебно производство, заинтересованото лице е в състояние да установи причините 
за решението и санкциите, предвидени за неспазване на процедурата за издаване на 
разрешение, не са несъразмерни на тежестта на нарушението“. Поради това Комисията 
не установи нарушение на правото на ЕС в тази област от страна на германските 
органи.


