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Temats: Lūgumraksts Nr. 0567/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Fabio Albanese, par Itālijas Izglītības ministrijas atteikumu apstiprināt 
Diploma di maturità magistrale (vidusskolas skolotāja apmācības sertifikāts) 
atbilstību Direktīvas 2005/36/EK noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 2010. gada 26. novembrī Izglītības ministrijā iesniedzis 
pieprasījumu izdot dokumentu, kas apstiprinātu Diploma di maturità magistrale atbilstību 
Direktīvā 2005/36/EK dotajai definīcijai. Šī pieprasījuma mērķis bija dokumentāli atzīt 
lūgumraksta iesniedzēja kvalifikāciju, lai pēc tam to varētu atzīt dalībvalstīs. Itālijas Izglītības 
ministrija atteicās izdot šādu sertifikātu, jo, lai iegūtu skolotāja statusu, jāiegūst atbilstīgs 
bakalaura grāds. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāds atteikums ir pretrunā 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Itālijas Izglītības, universitāšu un pētniecības ministrija 
atsakās, pamatojoties uz viņa di Maturità Magistrale diplomu, apliecināt, ka viņš ir pilnībā 
kvalificēts, lai strādātu par pirmsskolas un pamatskolas skolotāju Itālijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs skaidro, ka šī iestāde sertificē tikai kvalifikācijas, kas dod tiesības piekļūt 
skolotāja amata vietām, kas saistītas ar pastāvīgiem līgumiem Itālijas skolās. 
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Tādējādi, tā kā lūgumraksta iesniedzējs netiek uzskatīts par pilnībā kvalificētu skolotāju, arī 
Apvienotajā Karalistē viņš nevar strādāt par pirmsskolas vai pamatskolas skolotāju. Direktīva 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu neattiecas uz gadījumiem, kad 
profesionālis nav pilnībā kvalificēts savā izcelsmes dalībvalstī.

Lai noteiktu, vai Itālijas iestāžu nostāja ir pamatota, Komisija centās iegūt vairāk informācijas 
par to, kā Itālijā tiek regulētas pirmsskolas un pamatskolas skolotāju profesijas. Šim nolūkam 
Komisija veica vairākkārtēju vēstuļu apmaiņu ar Itālijas iestādēm, galvenokārt izmantojot EU
Pilot mehānismu (informācijas apmaiņa un problēmu risināšana starp Komisiju un 
dalībvalstīm). 

Itālijas iestādes savās atbildēs skaidroja, ka saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem personas, kurām 
izsniegts di Maturità Magistrale diploms, var pieņemt darbā, slēdzot terminētus līgumus 
valsts skolās, un tās var arī strādāt privātskolās, slēdzot līgumus uz noteiktu vai nenoteiktu 
laiku. Tomēr, lai strādātu pastāvīgā amatā valsts skolās, personām, kurām ir minētais diploms, 
ir jāiztur konkurss.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka personas, kurām ir izsniegts di 
Maturità Magistrale diploms, ir pilnībā kvalificētas skolotāja amatam Itālijā un ka konkurss ir 
tikai darbā pieņemšanas procedūra, kas jāievēro, lai ieņemtu pastāvīgu amatu valsts skolā. 

Komisija 2013. gada 31. maijā, izmantojot EU Pilot mehānismu, nosūtīja Itālijas iestādēm 
vēstuli par šo jautājumu. 

Komisija informēs Eiropas Parlamentu par Itālijas iestāžu atbildi.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzējās, ka Itālijas Izglītības, universitāšu un pētniecības ministrija 
ir atteikusies apliecināt, ka viņš ir pilnībā kvalificēts, lai varētu strādāt par pirmsskolas un 
pamatskolas skolotāju Itālijā, pamatojoties uz savu di Maturità Magistrale diplomu, jo šī 
iestāde sertificē tikai tās kvalifikācijas, kas dod tiesības piekļūt skolotāja amata vietām, kas 
saistītas ar pastāvīgiem līgumiem Itālijas valsts skolās. Tādēļ Apvienotajā Karalistē viņa 
kvalifikāciju nevarēja atzīt.

Pēc Itālijas tiesību aktu analīzes Komisija secināja, ka personas, kas saņēmušas di Maturità 
Magistrale diplomu, ir pilnībā kvalificētas skolotāja darbam Itālijā un ka konkurss ir tikai 
darbā pieņemšanas procedūra, kas jāievēro, lai ieņemtu pastāvīgu amatu valsts skolā. 

Komisija 2013. gada 31. maijā, izmantojot EU Pilot mehānismu, nosūtīja Itālijas iestādēm 
vēstuli par šo jautājumu. Itālijas atbildīgās iestādes sniedza atbildi 2013. gada 21. augustā. Tās 
atzina, ka konkurss ir tikai darbā pieņemšanas procedūra. Tad tās izsniedza lūgumraksta 
iesniedzējam apliecību, kas apliecina, ka viņš ir kvalificēts skolotāja darbam Itālijā, un 
apstiprināja minēto Apvienotās Karalistes iestādēm.   

Secinājums

Pamatojoties uz šo informāciju, Apvienotās Karalistes iestādes atzina lūgumraksta iesniedzēja 
kvalifikāciju. Tādēļ tagad viņam ir atļauts strādāt par skolotāju Apvienotajā Karalistē. 


