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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0959/2012, внесена от Paula Romero Ganuza, с испанско 
гражданство, относно одобрението и признаването на чуждестранните 
учители в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е испански гражданин. Тя има временен трудов договор 
като учител в Германия. Въпреки това тя не може да сключи трудов договор за 
неопределено време в Германия, защото там, за разлика от повечето други държави –
членки на ЕС, учителите са обучени да преподават повече от един предмет. 
Следователно, за да отговаря на условията за постоянна преподавателска длъжност в 
Германия, от вносителката на петицията се изисква да бъде обучена да преподава втора 
специалност. Според вносителката на петицията това е определено в Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации. Процедурата за 
прием за обучение и признаване за учител с втори предмет зависи от одобрение от 
министерството на културата. Според вносителката на петицията липсва прозрачност 
при тази процедура по признаване и тя дискриминира учителите от други държави –
членки на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г..

Петицията се отнася до допустимостта за постоянна преподавателска длъжност в 
Германия. За да отговаря на условията за постоянна длъжност, от вносителката на 
петицията се изисква да бъде обучена да преподава втора специалност. Според 
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вносителката на петицията липсва прозрачност при процедурата по признаване и тя 
дискриминира учителите от други държави – членки на ЕС. 

Професията преподавател не е хармонизирана в Европейския съюз. Признаването на 
квалификациите за преподавател попада под разпоредбите на т.нар. обща система за 
признаване на професионалните квалификации, заложена в дял III, глава I от 
Директивата за професионалните квалификации. Общата система не предвижда 
автоматично признаване на професионалните квалификации. Обосновката на тази 
система е, че приемащата държава членка (в конкретния случай – Германия) трябва да 
разреши на гражданите на ЕС да упражняват професия на нейната територия дори да 
нямат необходимата национална диплома, при условие че притежават дипломата, която 
се изисква в друга държава членка за започване или упражняване на тази професия.

Ако вносителката на петицията е напълно квалифицирана да преподава в Испания, 
Германия трябва да приложи горепосочената обща система на директивата. В такъв 
случай компетентният орган в Германия е длъжен да направи сравнение на 
образованието и обучението на вносителката с образованието и обучението, които се 
изискват за въпросната професия в Германия. Ако са налице съществени различия 
между образованието и обучението на вносителката (по отношение на 
продължителността и обхвата на дейностите) и изискванията в Германия, Германия
може да наложи компенсаторна мярка (период за приспособяване или изпит за 
правоспособност).
Тъй като условията за достъп до преподавателската професия не са хармонизирани на 
равнището на Общността, държавите членки си запазват правото да определят тези 
условия. Въпреки това Съдът на Европейския съюз посочва по дело C-102/02 
Beuttenmüller, че съществува вероятност изискването един преподавател да покрива 
най-малко два учебни предмета, дори и кандидатът за работа да желае да преподава 
само един предмет, който се обхваща от образованието и обучението му, да попречи на 
голям брой граждани на ЕС да получат достъп до преподавателската професия във 
въпросната приемаща държава членка, макар и да притежават необходимата 
квалификация за упражняване на тази професия в своята държавата членка на 
произход. Службите на Комисията считат, че би било полезно органите да възприемат 
гъвкава позиция относно това какво представляват познанията по втори предмет. 

От петицията става ясно, че германските органи са разгледали заявлението на 
вносителката на петицията и са стигнали до заключението, че са налице значителни 
различия между образованието и обучението на вносителката и изискванията в 
Германия. Според вносителката на петицията те са предложили като компенсаторна 
мярка пълна програма за образование и обучение по един предмет, макар и 
вносителката на петицията вече да е учила немски като втори език в Германия.  

Службите на Комисията не са в състояние да оценяват подробностите около 
националните квалификации на вносителката на петицията, нито подробностите, 
свързани с изискванията за достъп до професията в Германия. Службите на Комисията 
могат да проверят дали дадена държава членка е изпълнила задължението си по 
Директивата за професионалните квалификации да предложи компенсаторни мерки в 
случай на съществена разлика. Тя не може да дава оценка дали конкретна 
компенсаторна мярка е пропорционална за компенсиране на специфични съществени 
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различия.
Въз основа на предоставената информация изглежда, че компетентният орган е 
предложил само възможността за период за приспособяване (пълната програма за 
образование и обучение по един предмет). Съгласно член 14, параграф 2 от 
Директивата компетентният орган следва да предложи на кандидата избор между 
период за приспособяване или изпит за правоспособност. 

Освен това, ако разликите между сферите на дейност в двете държави членки са 
толкова големи, че в действителност е необходима пълна програма за образование и 
обучение за компенсиране на недостатъците и дейността може да бъде отделена от 
другите дейности на професията, ако професионалистът пожелае, приемащата държава 
членка трябва да разгледа предоставянето на частичен достъп по искане на кандидата.

По-специално, по делото C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos Съдът на 
Европейския съюз посочи следното:

„[...] Членове 39 ЕО и 43 ЕО допускат държава членка да не позволи частичен достъп 
до дадена професия, когато недостатъците в образованието или обучението на 
засегнатата страна по отношение на изискванията в приемащата държава членка могат 
да бъдат ефективно наваксани чрез прилагането на компенсаторните мерки, 
предвидени в член 4, параграф 1 от директивата. Въпреки това членове 39 ЕО и 43 ЕО 
не допускат държава членка да не позволи частичен достъп, когато засегнатата страна 
поиска това и различията между сферите на дейност са толкова големи, че в 
действителност е необходима пълна програма за образование и обучение, освен ако 
отказът за този частичен достъп е оправдан от наложителни причини, въз основа на 
общ интерес, стига те да са в състояние да гарантират осъществяването на 
преследваната цел и да не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел (точка 
39).“1

Заключение
Германските органи могат да наложат компенсаторна мярка в случай на съществени 
различия. Въпреки това, службите на Комисията не са в състояние да преценяват 
необходимостта или пропорционалността на компенсаторната мярка при 
обстоятелствата в конкретния случай. При всички случаи германските органи е 
следвало да предложат възможността за изпит за правоспособност и, по искане на 
вносителката на петицията, да обмислят предоставяне на частичен достъп до 
преподавателската професия.  
Вносителката на петицията може да подаде жалба чрез SOLVIT — онлайн мрежа за 
решаване на проблеми, в която държавите – членки на ЕС работят заедно за 
извънсъдебното решаване на проблеми, породени от неправилното прилагане на 
законодателството в областта на вътрешния пазар от публичните органи. Във всяка 
държава членка има SOLVIT център, който може да помогне при разглеждането на 
жалби на гражданите и предприятията. Центровете са част от националната 
администрация и са ангажирани с предоставянето на реални решения на проблемите в 
рамките на десет седмици. Повече информация за SOLVIT може да бъде намерена на 
следната интернет страница: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm.
                                               
1 Дело C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos , от 19 януари 2006 г.
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Ако вносителката на петиция би желала да поиска повторна оценка на компенсаторната 
мярка, тя ще трябва да оспори решението на германските органи и/или да подаде жалба 
пред компетентния национален съд в Германия.  


