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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0592/2011, внесена от Paola Iabichino, с италианско гражданство, 
относно признаване на професионална квалификация за реставратор на 
антични книги

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че среща трудности при признаването от страна на 
италианските органи на квалификацията си за завършен тригодишен курс на обучение 
за реставратор на антични книги от школата в Spoleto.

Въпросният курс дори е бил финансиран от Европейския социален фонд.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Съгласно информацията, предоставена от вносителката на петицията, през 1992 г. 
италианските органи са учредили в Spoleto (Италия, регион Умбрия) тригодишен 
европейски курс на обучение за реставратори на книги. Този курс е продължил до 
2005 г. и е бил финансиран, наред с други, от Европейския социален фонд (ЕСФ).

С оглед на промененото законодателство на Италия относно културното наследство 
обаче този курс не дава на завършилите го квалификация на лицензирани реставратори 
на антични книги с пълноправен статут в Италия. В резултат на това завършилите 
курса нямат законно право да работят за италиански публични институции (като музеи, 
библиотеки и архиви), независимо от получената диплома.
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В качеството си на представител на група бивши обучаващи се, вносителката на 
петицията посочва трудностите, свързани постигането на признаване на посочения курс 
от страна на италианските органи, с оглед на получаване на достъп до професията на 
лицензиран реставратор. През 2009 г. вносителката на петицията е внесла подобна 
петиция в италианското Министерство на културата и културното наследство, като 
твърди, че не е получила официален отговор по нея.

Наблюдения на Комисията

Във връзка с признаването на дипломите Комисията би желала да подчертае, че 
Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации1 се 
отнася единствено за специалисти, които имат пълна квалификация за практикуване на 
професия в една държава членка и желаят да практикуват същата професия в друга 
държава членка. Наличието на „трансграничен“ елемент е абсолютно необходимо. 
Следователно посочената директива не се прилага по отношение на ситуации, които са 
изцяло вътрешен въпрос за дадена държава, каквато е ситуацията, описана в 
настоящата петиция.

Нещо повече, дори да имаше трансграничен елемент (например в случай на гражданин 
на ЕС, който притежава квалификации, получени в държава — членка на ЕС, различна 
от Италия), информацията, която се съдържа в петицията, не е достатъчна, за да се 
установи дали Директива 2005/36/EО би била приложима:

– На първо място, Директива 2005/36/EО се прилага само спрямо регламентираните 
професии в приемащата държава членка, т.е. професии, достъпът до които или 
практикуването на които в приемащата държава членка е в зависимост от определени 
установени професионални квалификации по силата на законова, подзаконова или 
административна разпоредба. Съгласно базата данни за регламентираните професии2, 
актуализирана от самите национални органи, няма информация професията на 
реставратор на антични книги да е регламентирана професия в Италия.

– На второ място, Директива 2005/36/ЕО е приложима само за професионалното 
признаване, но не и за академичното признаване/еквивалентност на дипломите, което 
остава компетентност на отделните държави членки. В това отношение информацията, 
която се съдържа в петицията, не е ясна. Всъщност поставеният въпрос по-скоро се 
отнася за академичното признаване в Италия на италианска диплома и отнасянето ѝ
към определено академично равнище. От своя страна това изглежда засяга 
възможността на притежателката на дипломата да работи за някои италиански 
публични институции.

Поради това ще са необходими допълнителни разяснения, за да се определи дали и 
доколко професията на реставратор на антични книги е регламентирана професия по 
смисъла на Директива 2005/36/EО.

В допълнение, що се отнася до признаването в Италия, в отговор на запитване от 
                                               
1 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации (Официален вестник L 255 от 30 септември 2005 г.).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.
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страна на Комисията Управляващият орган на текущата оперативна програма на ЕСФ 
за регион Умбрия потвърди, че въпросният курс е бил съфинансиран от ЕСФ и 
вносителката на петицията е придобила квалификацията „реставратор на книги“. 
Съгласно получената информация наистина изглежда, че посочената квалификация не 
се признава автоматично в цялата страна извън региона на Умбрия. 

Въпреки това според регионалните органи, въз основа на националното 
законодателство (по-специално Закон 62 от 26 март 2008 г. за промяна на „Codice dei 
beni culturali“), квалификацията „реставратор на книги“ може да бъде приравнена на 
тази на „сътрудник реставратор на обекти на културното наследство“, която се 
признава в цялата страна. Въпреки че признаването на квалификацията „реставратор на 
книги“ в останалите региони на Италия не се извършва автоматично, съгласно 
италианското законодателство съответното лице може да поиска това. В тази връзка 
вносителката на петицията може да открие съответното място за контакт на следната 
интернет страница: www.beniculturali.it

Заключения

От елементите, представени на вниманието на Комисията в настоящата петиция, не 
може да се заключи, че е налице нарушение на законодателството на ЕС. Действително, 
предвид съществуващото законодателство и явната липса на трансграничен елемент, 
вносителката на петицията не би могла да се възползва от правилата за признаване, 
установени в Директива 2005/36/EО, за да упражнява професията на реставратор на 
антични книги.


