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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0346/2008, внесена от Wolfgang Priwitzer, с немско 
гражданство, относно признаването на неговия сертификат SRC за 
радио комуникации в корабоплаването с развлекателна цел

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията притежава сертификат за ползване на устройства с къс обхват
(Short Range Certificate), който му позволява да използва радиопредавател на борда на 
яхта. За да получи този сертификат, той е посещавал и завършил успешно курс на 
обучение. Сертификатът му е издаден от Кралската яхтена асоциация (Royal Yachting 
Association) във Великобритания, но не се признава от яхтения съюз (Yachtverband) в 
Германия. Приложената документация показва, че компетентното немско министерство
първоначалното е признало сертификата, но впоследствие е отменило решението си. 
Вносителят на петицията счита, че позицията на немските органи противоречи на
принципа за взаимно признаване на дипломите в Европа и иска съдействие от 
Европейския парламент. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията е преподавател, който е преминал курсове за работа с 
радиоапаратура, организирани от ветроходната школа "Schneider" (школа, която явно е 
установена в Германия), за да може да управлява яхта през свободното си време. 
Въпросният сертификат е бил издаден от Royal Yachting Association (RYA, намираща се
във Великобритания ) след полагане на изпит, организиран от ветроходната школа
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"Schneider". Въпреки това изглежда немските органи вече не признават този
сертификат, издаван в Германия на немски граждани или на чужденци, живеещи в 
Германия от повече от една година.

Разглежданата петиция предполага следните коментари:

Признаването на професионалните квалификации е уредено в Директива 2005/36/CE1. 
Въпреки това тази директива не се прилага по отношение на регламентираните 
професии. В разглеждания случай вносителят на петицията е получил свидетелството 
си и иска  признаването му за развлекателни цели, от което следва, че правилата по 
отношение на признаването на професионалните квалификации не са приложими. 

При все това Комисията счита, че причините, поради които немските органи са 
отказали да признаят тези сертификати, трябва да бъдат разяснени и анализирани. В 
действителност тази позиция на немските органи може да бъде разглеждана като отказ 
да бъдат признати документи, издавани в рамките на договори за франчайзинг.
Договорът за франчайзинг представлява договор, сключен между учебно заведение от 
държавата-членка A и учебно заведение от държавата-членка Б, по силата на който 
след като е преминал курс на обучение в учебно заведение от държавата-членка Б и е 
взел изпитите съобразно изискванията на учебното заведение от държавата-членка A, 
обучаващият се получава диплома от учебно заведение от държавата-членка A.

В своето преюдициално решение от 13 ноември 2003 г. по делото Neri2 Съдът на 
Европейските общности постанови, че:

"Член 43 ЕО се противопоставя на административна практика […], според 
която университетските дипломи за висше образование, издавани от 
университет от една държава-членка не могат да бъдат признати в друга 
държава-членка, когато курсовете на обучение за тези дипломи са проведени
във втората държава-членка от друго учебно заведение по силата на 
споразумение, сключено между двете учебни заведения."

Комисията счита, че заключението на Съда е приложимо и в настоящия случай, при 
който курсовете са организирани в Германия от учебно заведение, различно от това, 
което се намира във Великобритания и издава дипломите.

По-конкретно по делото Neri Съдът е счел, че непризнаването на едно такова обучение 
може сериозно да възпрепятства упражняването от страна на учебното заведение на 
икономическата му дейност в друга държава-членка (виж точка 43 от решението).

Заключение
При тези условия Комисията счита, че по принцип сертификатите, издадени в Германия 
от RYA, би следвало да бъдат признати. Въпреки това на този етап Комисията не 
                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 относно 
признаването на професионалните квалификации  (ОВ L 255 от 30.9.2005 г., стр. 22–142)
2 Решение на Съда на Европейските общности от 13 ноември 2003 по дело C-153/02 Neri, том 2003, стр. I-
13555
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разполага с необходимата информация, за се произнесе по въпроса и ще се свърже с 
немските органи, за да се осведоми за причините за непризнаване на сертификатите, 
издавани от RYA в Германия.
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