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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0688/2019, внесена от A. Т., с френско гражданство, относно 
трудности във връзка с приемането на квалификацията му като 
преподавател по италиански език за чужденци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу това, че италианското Министерство на 
образованието, университетите и научните изследвания не му издава необходимата 
декларация за съответствие, без която той не се счита за квалифициран да преподава 
италиански език на чужденци. Италианските органи посочват, че въпросният документ 
е предназначен само за онези, които искат признаване на своята квалификация като 
даваща им право да преподават в чужбина. Вносителят на петицията обаче цитира нов 
конкурс (А-23) за преподаване на италиански език за чужденци в местни и областни 
образователни центрове за възрастни (CTP – CPIA). Вносителят на петицията се оплаква 
заради неиздаването от страна на Италия на удостоверението за компетентност, 
посочено в Директива 2009/43/ЕО1, относно неговите квалификации с оглед на 
преместване в чужбина.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 декември 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 8 април 2020 г.

Комисията разбира от петицията, че лицето е обучавало чужденци въз основа на договор 

1 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации (текст от значение за ЕИП), ОВ L 255, 30.9.2005 г., 
стр. 22 – 142.
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в категорията на италианския конкурс EEEE, т.е. учители в началното училище.

Вносителят твърди, че желае да замине за чужбина, за да може да практикува същата 
професия в друга държава членка съгласно Директива 2004/49/ЕО относно признаването 
на професионални квалификации (наричана по-нататък „Директивата“).

Директивата се прилага по отношение на напълно квалифицираните специалисти, които 
желаят да заминат за чужбина и да упражняват своята професия в друга държава членка, 
когато приемащата държава регламентира съответната професия.

Вносителят на петицията е поискал от италианските компетентни органи удостоверение 
за компетентността си съгласно процедурата, предвидена в Директивата, което 
удостоверение да свидетелства, че е квалифициран да преподава италиански език на 
чужденци. Въпреки това компетентният орган, т.е. италианското Министерство на 
образованието, е отказало да му предостави това удостоверение за компетентност. 
Подобно удостоверение вече е било отказано за пръв път през 2014 г. от италианското 
Министерство на образованието на основание, че преподаването на чужденци не е 
регламентирана професия в Италия2.

Вносителят на петицията посочва в петицията си от 2019 г., че със създаването на 
конкурсната категория A-23 за учители, преподаващи „lingua italiana per discenti di lingua 
straniera“ тази категория преподаване вече става регламентирана и че Министерството 
на образованието трябва да издаде такова удостоверение за компетентност.

Вносителят на петицията се позовава на указ на президента, установяващ тази нова 
категория конкурс3. Указът определя необходимите квалификации за онези, които 
желаят да участват в споменатия конкурс и/или да бъдат считани за квалифицирани по 
тази категория. Според Директивата една професия се счита за регламентирана, ако 
човек има нужда от конкретна квалификация, за да получи достъп до нея, да я упражнява 
и/или да се ползва с титлата на напълно квалифициран учител. Следователно изглежда, 
че този нов указ установява регламентирана професия.

От анализа на петицията не е възможно да се установи точният статут на вносителя на 
петицията в рамките на италианската национална образователна система (т.е. дали той 
може да се счита за напълно квалифициран или не). Ако според италианското 
законодателство вносителят на петицията се счита за напълно квалифициран 
преподавател на италиански език за чужденци, т.е. ако притежава конкретната 
квалификация или/и еквивалентна квалификация, която му дава статут на напълно 
квалифициран учител, италианското Министерство на образованието е задължено да 
издаде на вносителя на петицията удостоверение за компетентност, което да му 
позволява да поиска признаването на неговата квалификация в друга държава членка с 
оглед на упражняването на същата професия в тази държава членка. 

Ако той не е напълно квалифициран, Директивата не е приложима.

Независимо от това, в такъв случай, съгласно установената съдебна практика4, правата, 

2 CHAP(2014)3352.
3 Decreto del Presidente della Repubblica n263 от 14 февруари 2016 г.
4 C-340/89, 7 май 1991 г., Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193
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заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и свързани със 
свободното движение на работници и хора, продължават да се прилагат. Следователно е 
задължително за органите на приемащата държава членка, в която той желае да се 
премести, да оценят заявлението му съгласно общите разпоредби за свободно движение 
на ДФЕС с оглед на възможното признаване на преминатото обучение и придобития 
професионален опит. При все това в този случай гаранциите и изискванията на 
Директивата не са приложими.

Независимо от всяко задължение да предоставят на вносителя на петицията 
удостоверение за неговите квалификации съгласно Директива 2005/36/ЕО, италианските 
компетентни органи трябва да предоставят съответните удостоверения, свързани с 
неговия професионален опит в областта. 

Освен това Комисията би искала да привлече внимание към специфичната ситуация с 
преподавателите, които преподават своя роден език на чуждестранни учащи се. В 
повечето страни на Европейския съюз тази професия не е регламентирана. В този случай 
вносителят на петицията може свободно да влезе на пазара на труда от момента, в който 
някой работодател би искал да го наеме.

Заключение

Поради това Комисията би искала да информира, че на основата на предоставената 
понастоящем информация изглежда, че Комисията не може да помогне в по-голяма 
степен на вносителя на петицията.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 12 октомври 2020 г.

Между 1 и 15 юли 2020 г. вносителят на петицията е изпратил няколко писма и 
допълнителни документи до комисията по петиции, някои от които са свързани с жалба, 
подадена от вносителя на петицията до Комисията по същия въпрос, а други се позовават 
на предишна процедура EU Pilot 2867/2011 относно издаването на удостоверение, 
удостоверяващо компетентността на вносителя на петицията да преподава в 
предучилищна образователна степен и в начални училища и мобилността му в друга 
държава членка или Швейцария5. Случаят „EU Pilot“ е сравним с настоящата петиция, 
доколкото Италия е потвърдила (и е издала удостоверение), че квалификациите на 
вносителя на петицията действително са му осигурили достъп до дейности в начална 
образователна степен, въпреки че не е преминал успешно конкурс за наемане на работа 
в обществени училища с безсрочни договори. Съгласно отговора на италианските органи 
в рамките на процедурата EU Pilot тези конкурси са били процес на набиране на персонал 
за наемане на работа в обществени училища и не са превърнали тази професия в 
регламентирана професия по смисъла на Директива 2005/36/ЕО6.

5 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации (текст от значение за ЕИП), ОВ L 255, 30.9.2005 г., 
стр. 22 – 142 се прилага също за швейцарски граждани въз основа на споразумението между ЕС и 
Швейцария за свободното движение на хора от 21 юни 1999 г., последно консолидирано на 1 януари 2017 
г.
6 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации (текст от значение за ЕИП), ОВ L 255, 30.9.2005 г., 
стр. 22 – 142.
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В настоящия случай вносителят на петицията счита, че с издаването на Президентски 
указ от 14 февруари 2016 г. (влязъл в сила на датата на публикуването му, т.е. 22 
февруари 2016 г.) и създаването на нов клас конкурси за учители по италиански език за 
чужденци, професията учител, преподаващ италиански език на чужденци, представлява 
регламентирана професия в светлината на италианското право. Освен това той счита, че 
следва да има право на удостоверение, че е придобил права да упражнява дейностите на 
учител по италиански език за чужденци, посочени в член 12 от Директива 2005/36/EО. 
Поради това той отправя искане към Комисията да открие допълнителна процедура по 
EU Pilot с италианските органи, за да му се даде възможност да получи това 
удостоверение.

Наблюдения на Комисията

Въпреки допълнителната информация, представена от вносителя на петицията, 
Комисията не счита за целесъобразно да започне процедура EU Pilot. Комисията 
отбелязва, че независимо от въпроса дали професионалната дейност по преподаване на 
италиански език на чужденци е регламентирана или не в Италия, компетентните органи 
в Италия трябва да издадат на вносителя на петицията удостоверение за професионалния 
му опит въз основа на фактите, за да може той да се премести в друга държава членка 
или Швейцария. Фактът, че вносителят на петицията е могъл да преподава италиански 
език на чужденци законно и по официално признат начин в Италия, доказва, че е бил 
признат от италианските органи за компетентен да прави това (с изключение на 
преподаване в обществени училища на безсрочен договор, което е запазено за учители, 
преминали успешно конкурса).

Второ, Комисията отбелязва, че общата система за признаване съгласно Директива 
2005/36/ЕО се прилага за напълно квалифицирани специалисти, които се местят както от 
регулирани, така и от нерегулирани държави. Фактът, че вносителят на петицията няма 
право на достъп до определени преподавателски дейности, които са предмет на публичен 
конкурс, не прави неприложима Директива 2005/36/ЕО в неговия случай. 

Ако въпросните дейности се считат за нерегламентирани в Италия, вносителят на 
петицията все пак би могъл да се възползва от общата система за признаване, при 
условие че докаже, че има поне една година професионален опит в тази професия 
(член 13, параграф 2 от Директивата). 

В това отношение следва да се отбележи, че съгласно документите, изпратени от 
вносителя на петицията на 2 септември 2020 г., той отговаря на условията, посочени в 
член 13, параграф 2 от Директивата. Това е така, тъй като през последните 10 години той 
е работил на непълно работно време и притежава едно или повече удостоверения за 
правоспособност, както и удостоверения за професионални квалификации, издадени от 
Италия. По-специално, вносителят на петицията изглежда може да представи на 
чужденци някои доказателства за упражняването на професията учител по италиански 
език (приложение от 16 октомври 2014 г., приложение от 6 юли 2019 г.) и доказателство 
за квалификацията му от 7 юли 2016 г., а именно магистърска степен от университета 
Ca’Foscari във Венеция. Комисията обаче не е компетентна да се произнесе по същество. 
Решението по този въпрос е отговорност на компетентните органи в съответната държава 
членка.
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Освен това Комисията отбелязва, че специалистите могат да се позовават на член 12 от 
Директива 2005/36/ЕО само в случаите, когато националното законодателство изрично 
предвижда такива национални правила относно завареното положение, след като 
изискванията за квалификация са били повишени. Директивата не налага на държавите 
членки задължение да предвиждат национални клаузи относно завареното положение. 
Следователно от компетентността на италианските органи е да оценят съдържанието на 
националното законодателство, за да установят дали вносителят на петицията има право 
на такова удостоверение по член 12.

Аналогично, не е от компетентността на Комисията да решава дали издаването на такова 
удостоверение би могло също така да даде право на вносителя на петицията да бъде 
класифициран в конкретна категория съгласно националните правила или да получи 
права за наемане на работа, запазени за специалисти, издържали публичен конкурс.

Заключение

Предвид гореизложеното Комисията не счита за целесъобразно да открива производство 
за установяване на неизпълнение на задължения срещу Италия. Ако вносителят на 
петицията няма право на пълен достъп до професията учител в Италия, той все пак може 
да поиска удостоверение от италианските органи, удостоверяващо правата му да 
упражнява дейност на преподавател по италиански език в рамките и при условията на 
националното законодателство, и да го използва за целите на признаването в друга 
държава от ЕС или Швейцария.


