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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0131/2012, внесена от Mario Di Nardo, с италианско гражданство, 
относно признаването на удостоверенията за професионална квалификация, 
издадени от държава членка на Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията италианските компетентни органи налагат 
необосновани компенсаторни мерки в рамките на Директива 2005/36 EО на 
кандидатите учители, които внасят искане за официално признаване на получената в 
Испания диплома, предоставяща правоспособност за упражняване на професията 
„учител“, а именно „Master en formacion de Profesorado“. По-специално италианските 
органи налагали като общо условие за официалното признаване на магистърската 
степен официалното признаване от испанското министерство на италианската 
университетска диплома.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юни 2012 г.. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Петицията се отнася до признаването в Италия на професионална квалификация за 
професията учител, получена в Испания, въз основа на завършена в Италия 
бакалавърска степен на обучение.

Правният инструмент, който урежда признаването на професионалните квалификации, 
е Директива 2005/36/ЕО. Признаването на квалификацията на учител попада под 
разпоредбите на т.нар обща система, както е описана в дял ІІІ, глава І от директивата. 



PE494.773v01-00 2/3 CM\911625BG.doc

BG

Обосновката за тази система се състои в това, че приемащата държава-членка (в случая 
Италия) 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 (в случая Испания), за да 
започне или продължи практикуването на същата професия. При все това, тази система 
не въвежда автоматично признаване на професионалните квалификации. Само когато 
съществуват съществени различия между образованието и обучението на мигранта (по 
отношение на продължителност или обхвата на съдържанието) и изискванията в 
приемащата държава-членка, последната може да наложи на мигранта компенсаторна 
мярка (период за приспособяване или изпит за правоспособност), като от мигранта 
зависи да избере едната или другата възможност.

На Комисията са известни проблемите, отнасящи се до признаването от Италия на 
придобити в Испания учителски квалификации. В съответствие с базата данни за 
регулираните професии1, (различните видове) на професията учител са регулирани 
както в Испания, така и в Италия. Директивата за професионалните квалификации се 
прилага, ако професията е регулирана в приемащата държава членка (какъвто е 
случаят) и кандидатът притежава квалификация за завършен пълен курс на обучение в 
изпращащата държава членка.

От май 2011 г. Комисията работи по проблема с италианските и испанските органи. 
Важният въпрос беше дали кандидатите, придобили професионалните си квалификации 
в Испания, въз основа на завършена в Италия бакалавърска степен на обучение са 
напълно квалифицирани, за да преподават в Испания.

Вносителят посочва в петицията, че италианските органи са поискали италианската 
диплома за бакалавър да бъде призната от испанските органи. Въз основа на наличната 
информация, за да бъде изцяло квалифициран учителят в Испания, е необходимо той да 
е придобил съответната академична квалификация и да е преминал специализирано 
обучение за учители за придобиване на сертификат за педагогическа специализация. 
Специализираното обучение за учители неотдавна беше променено и в момента 
представлява магистърска степен на обучение (Master de Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de 
Idiomas).

Ако дадено лице е преминало част от обучението си в чужбина, е необходимо да бъдат 
признати дипломата му от изпращащата държава (бакалавър) и испанската магистърска 
степен за учител. Признаването конкретно признава завършеното в чужбина обучение, 
тъй като за да бъде учител, е необходимо дадено лице да демонстрира специфични 
способности да преподава съответните дисциплини.

На Комисията е известно, че на някои от чуждестранните студенти, за да станат 
учители, е била призната придобитата степен на обучение, плюс магистърската степен. 
Признаването на придобитата степен на обучение обаче е по-общо признаване, което 
признава продължителността на завършеното обучение в чужбина, а не специална 
квалификация в специална област. За да бъде изцяло квалифициран, е необходимо 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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специално признаване.

Следователно, ако случаят е такъв, държавата членка не следва да признава испанската 
квалификация въз основа на Директивата за професионалните квалификации, тъй като 
кандидатът (все още) не е изцяло квалифициран в Испания.

Както беше посочено по-горе, Комисията се свърза с испанските и италианските 
органи, които от своя страна са поддържали контакт през последната година. Органите 
обсъдиха образованието и изискванията за учителите в държавите членки. На 16 май 
2012 г. Комисията беше информирана, че е намерено решение на проблема относно 
признаването на придобитите в Испания квалификации за учител. С електронни писма 
от 30 март, 21 юни 2012 г. и 5 юли 2012 г. Комисията поиска от италианските органи 
окончателно потвърждение.


