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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0357/2006, внесена от Kenneth Abela, с малтийско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения от малтийските 
органи на законодателството на ЕО, касаещо еквивалентността на 
квалификациите

1. Резюме на петицията

Вносителят, който притежава следдипломна степен като инженер в Обединеното 
кралство, твърди, че му е отказано правото да практикува своята професия в Малта. 
Според вносителя, Съветът на инженерите в Малта е отказал да му предостави 
необходимото разрешение за работа като инженер. Той отправя молба за съдействие 
към Европейския парламент за разрешаване на проблема.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 септември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения ( член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 май 2007 г.

Г-н Abela, с малтийско гражданство, е дипломиран инженер в Обединеното кралство и 
член на Съвета на инженерите в Обединеното кралство. Той е кандидатствал за 
признаване на професионална квалификация като инженер в Малта в съответствие с 
Директива 89/48/ЕИО, но малтийските органи (Съветът на инженерите) категорично са 
отхвърлили неговата молба. Обърнал се е към мрежата SOLVIT, но и оттам не са 
успели да разрешат проблема му. След това е подал жалба в Европейската комисия 
(2005/4427), която е регистрирана на 28 юни 2006 г. Г-н Abela е уведомен за това 
решение.

Г-н Abela отправя жалба срещу малтийските органи с оглед тяхното неправилно 
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прилагане на Директива 89/48/ЕИО по отношение на неговата молба за признаване на 
професионална квалификация като инженер в Малта. Малтийските органи просто са 
отхвърлили неговата молба, без да се мотивират и без да му дадат възможност да 
предприеме компенсационна мярка (изпит за правоспособност или период на 
изпитателен стаж).

Комисията, както вече беше посочено по-горе, затвори досието по жалбата, тъй като 
счита, че това е индивидуален случай на лошо прилагане на законодателството на ЕС и 
поради това г-н Abela следва да търси подходяща правна защита срещу решението на 
Съвета на инженерите в Малта пред националните съдилища. Той, inter alia, е 
предприел това.

Независимо от това, Комисията търси решения, използвайки алтернативни средства на 
процедури за нарушение; тя продължава да поддържа редовни контакти с малтийските 
органи, както и с г-н Busuttil, член на ЕП, и е отправила препоръки към компетентните 
малтийски органи по отношение на правилното прилагане на Директива 89/48/ЕИО в 
този случай. Сега правилното прилагане на Директива 89/48/ЕИО зависи от 
компетентните малтийски органи. От скорошна кореспонденция става ясно, че 
малтийските органи са се ангажирали с това и че случаят с г-н Abela следва да бъде 
решен скоро.

Заключение

Комисията продължава своите усилия за решаване на този случай по дружелюбен 
начин чрез контакти с малтийските органи и тези усилия изглежда ще дадат резултат.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

Вносителят на петицията е придобил своята професионална квалификация за инженер в 
Обединеното кралство. Първоначално му е отказано признаване на професионалната 
квалификация в Малта. Въпреки това, след неговата намеса малтийските органи 
изменят своето решение на 30 януари 2007 г. и налагат компенсационна мярка, но без 
да му дадат възможност да избира между изпит за правоспособност и стаж за 
приспособяване. Малтийските органи обосновават своето решение с аргумента, че 
прилагат своето право на дерогация от правото на избор на мигрантите на основание 
член 10 от Директива 89/48/ЕИО1.

Тъй като Комисията не е получила никаква официална молба за прилагане на дерогация 
от Малта, тя уведоми малтийските органи писмено на 4 април 2007 г. относно 
процедурата, която следва да бъде спазена за прилагане на дерогация, и ги прикани да 
подадат такава молба своевременно. На 5 октомври 2007 г .  малтийските органи 
отговориха и подадоха официална молба за дерогация. Тази молба не беше напълно 
ясна, в нея липсваха фактически елементи и тя не приведе съществени аргументи, 
                                               
1 Директива на Съвета от 21 декември 1988 г. относно обща система за признаване на дипломите за 

висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с 
минимална продължителност от три години, ОВ L 19, 24.1.1989 г., стр. 16.
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които биха позволили на Комисията да вземе решение по нея. Поради това на 20 
ноември 2007 г. Комисията изпрати подробна молба за допълнителна информация до 
малтийските органи.

Директива 2005/36/ЕО1 относно признаването на професионалните квалификации, 
която е приложима от 20 октомври 2007 г., заменя Директива 89/48/ЕИО. Тази 
директива позволява на професионалиста/мигранта 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 професионални квалификации в ЕС (или в трета държава 

— в който случай той впоследствие е придобил 3 години професионален опит в 
тази професия на територията на държавата-членка, която е признала тази 
официална професионална квалификация).

По отношение на инженерната професия, тази професия не е хармонизирана в 
Европейския съюз. Признаването на инженерни квалификации попада в приложното 
поле на разпоредбите на т. нар. обща система за признаване на професионални 
квалификации, установена в дял III, глава I на Директива 2005/36/ЕО. Общата система 
не предвижда автоматичното признаване на професионалните квалификации. 
Обосновката за тази система се състои в това, че приемащата държава-членка 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 започването или практикуването на 
същата професия.

В допълнение, приемащата държава-членка трябва да определи дали тези 
квалификации съответстват на квалификациите, които се изискват съгласно нейните 
национални разпоредби. Само при наличие на съществени различия между 
образованието и обучението (в продължителността или в обхвата на дейностите) на 
мигранта и изискванията на приемащата държава-членка, последната може да наложи 
компенсационни мерки спрямо мигранта (стаж за приспособяване или изпит за 
правоспособност), като мигрантът следва да има право на избор между двете.

Държавите-членки могат обаче да дерогират от правото на избор на кандидата. В 
съответствие с член 14 от Директива 2005/36/ЕО, те следва незабавно да предадат на 
Комисията, както и на държавите-членки, съответстващата проекторазпоредба, както и 
основанията относно необходимостта от влизането в сила на подобна разпоредба. На 5 
октомври 2007 г. Комисията получи такава молба за дерогация от Малта.

По-конкретно, малтийските органи трябва да докажат необходимостта от дерогиране от 
правото на инженерите да избират между изпит за правоспособност и стаж за 
приспособяване за цялата инженерна професия, а не само за един конкретен случай, 

                                               
1 Същата концепция е била наследена в новия режим на признаване на професионалните квалификации, 

Директива 2005/36/ЕО от 7.9.2007 г. относно признаването на професионалните квалификации, ОВ L 
255, 30.9.2005 г., стр. 22.
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като този на вносителя.

Всяка молба за дерогация трябва да бъде обоснована в контекста на набелязаните цели. 
В този конкретен случай малтийските органи трябва да докажат, че целите, към които 
се стремят за инженерната професия, не могат да бъдат постигнати в еднаква степен 
чрез изпит за правоспособност и стаж за приспособяване. Само в този случай 
дерогацията би била съвместима със законодателството на ЕС.

Държавата-членка може да приеме въпросната разпоредба само ако Комисията не е 
взела решение, обратно на молбата за дерогация, в рамките на три месеца.

Заключение
Комисията все още не е получила отговор от Малта на своята подробна молба за 
информация от 20 ноември 2007 г. и поради това е изпратила напомнително писмо в 
тази връзка до малтийските органи на 27 март 2008 г.
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5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

На 11 юни 2008 г. Комисията получи отговор от малтийските органи на своето писмо 
от 20 ноември 2007 г.

Малтийските органи информират Комисията, че вносителят на петицията е участвал в 
2-годишен курс и е получил национална диплома за висше образование в Обединеното 
кралство, която по съдържание се различава от бакалавърски курс, който е необходим в 
Малта за получаване на инженерна квалификация. Те също така обясняват, че 
вносителят е получил регистрация като дипломиран инженер („Chartered engineer”) въз 
основа на неговия 2-годишен курс. Твърди се, че той никога не е работил на 
изпитателен срок в Обединеното кралство и поради това не може да се смята, че е 
придобил допълнително образование и обучение в Обединеното кралство.

Малтийските органи смятат, че националната диплома за висше образование на 
вносителя на петицията позволява регистрация в Обединеното кралство под 
наименованието инженер-техник, което е нерегламентирана професия в Малта. 
Следователно, нищо не възпрепятства вносителя да упражнява професията си в Малта. 
Твърди се, че той е кандидатствал да бъде признат за инженер — професия, за която 
малтийските органи смятат, че той няма квалификация.

Вносителят на петицията притежава звание „Chartered engineer“, което се присъжда въз 
основа на неговата 2-годишна национална диплома за висше образование, придобита в 
Обединеното кралство, както и на получената магистърска степен в Обединеното 
кралство. Той посочва, че има 25 години професионален опит.

Въз основа на предоставената от малтийските органи информация съществува разлика 
в съдържанието и/или продължителността на образованието и обучението, което 
вносителят е получил, спрямо необходимото съгласно малтийското законодателство 
обучение и образование. Аргументът на малтийските органи, че поради тази разлика 
той не може да кандидатства за признаване като инженер, а само като инженер-техник, 
не е правилен поради две причини:

– съгласно правните разпоредби в Обединеното кралство вносителят се смята за 
инженер, който има право да носи званието „Chartered engineer“; този факт не може да 
се оспорва от малтийските органи;

– в член 13 от Директива 2005/36/ЕО1 се посочва, че „…[…] .[…] удостоверенията за 
правоспособност или за професионални квалификации трябва да удостоверяват ниво 
на професионална квалификация, което е минимум равностойно на нивото, 
непосредствено предшестващо това, което се изисква от приемащата държава-
членка […]” Малтийските органи могат да наложат компенсационни мерки на 
кандидата в случай на съществени различия между полученото от кандидата 
образование и обучение и това, което се изисква съгласно малтийското 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 

признаването на професионалните квалификации OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22—142.
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законодателство. Малтийските органи обаче трябва да вземат предвид 25-годишния 
професионален опит на вносителя на петицията при определянето на обхвата на 
компенсационните мерки (член 14, параграф 5 от Директива 2005/36/ЕО).

В съответствие с член 14, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО, Малта трябва да 
предостави на мигранта възможност за избор относно вида компенсационна мярка. 
Единствено в случаите, когато държава-членка поиска дерогация от избора на мигранта 
и иска да наложи изпит за правоспособност или период за приспособяване, такъв вид 
компенсационна мярка може да бъде наложена от държавата-членка. Това обаче е 
възможно единствено когато Комисията не поиска от въпросната държава-членка да се 
въздържи от прилагането на дерогация поради това, че е неподходяща или не 
съответства на правото на Общността.

В случая с Малта Комисията получи искане за дерогация на 5 октомври 2007 г. 
Отговорът на малтийските органи бе получен на 11 юни 2008 г. В писмото си те молят 
за двустранна среща с Комисията с цел разясняване на конкретния контекст на Малта 
във връзка с тази дерогация. Искането за среща е ясен знак за Комисията, че 
уведомяването от страна на Малта относно молбата за дерогация е непълно и поради 
това без последици по отношение  на 3-те месеца задължителен срок.

Що се отнася до случая с вносителя на петицията, на 11 юни 2008 г. Комисията научи 
от малтийските органи, че с решение, взето на 30 януари 2007 г., му е наложен изпит за 
правоспособност, но той е отказал да го положи.

Заключение

С оглед на направените по-горе разяснения, Комисията е на мнение, че 

 член 13 от Директива 2005/36/ЕО е приложим в неговия случай, макар 
малтийските органи да са на мнение, че той не е квалифициран инженер;

 член 14, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО дава право на кандидатите за 
признаване да избират между различни видове компенсационни мерки — изпит 
за правоспособност, от една страна, и период на приспособяване, от друга; такъв 
избор не е бил предоставен на вносителя на петицията.

С оглед на горепосоченото, малтийските органи са нарушили Директива 2005/36/ЕО по 
отношение на вносителя на петицията. Комисията ще уведоми вносителя за своя анализ 
и ще му предложи да обжалва решението на Съвета на инженерите в Малта на 
национално ниво.


