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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0567/2011, ktorú predkladá Fabio Albanese, taliansky štátny občan, 
o odmietnutí talianskeho ministerstva školstva potvrdiť súlad osvedčenia 
o odbornej príprave stredoškolského učiteľa („Diploma di maturità 
magistrale“) so smernicou 2005/36/ES

1. Zhrnutie obsahu petície

Dňa 26. novembra 2010 predkladateľ petície požiadal ministerstvo školstva o vydanie 
dokladu potvrdzujúceho, že osvedčenie Diploma di maturità magistrale je v súlade 
s vymedzením stanoveným v smernici 2005/36/ES. Účelom žiadosti bolo doložiť kvalifikáciu 
predkladateľa petície v prípadnom konaní o jej uznaní členskými štátmi. Talianske 
ministerstvo školstva odmietlo osvedčenie vydať s odôvodnením, že na získanie štatútu 
učiteľa je potrebné získať príslušný bakalársky titul. Predkladateľ petície namieta, že toto 
odmietnutie je v rozpore so smernicou 2005/36/ES.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. septembra 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predkladateľ petície uvádza, že talianske ministerstvo školstva, univerzít a výskumu odmieta 
na základe jeho diplomu „di Maturità Magistrale“ potvrdiť, že je plne kvalifikovaný pre prácu 
učiteľa v talianskych materských a základných školách. Predkladateľ petície objasňuje, že 
tento orgán potvrdzuje iba kvalifikácie oprávňujúce na prístup k učiteľským pozíciám 
viazaným zmluvou na neurčitý čas v talianskych štátnych školách. 
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Dôsledkom neuznania jeho učiteľskej kvalifikácie za dostatočnú je, že predkladateľ petície 
nemôže pracovať ako učiteľ v materských a základných školách ani v Spojenom kráľovstve. 
Smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa nevzťahuje na prípady, keď 
odborník nie je plne kvalifikovaný vo svojom domovskom členskom štáte.

V záujme zistenia, či stanovisko talianskych orgánov bolo odôvodnené, Komisia vynaložila 
úsilie na získanie ďalších informácií o tom, ako sú v Taliansku regulované profesie učiteľov 
v materských a základných školách. Na tento účel si Komisia vymenila s talianskymi orgánmi 
viacero listov, najmä prostredníctvom projektu EU Pilot (výmena informácií a riešenie 
problémov medzi Komisiou a členskými štátmi). 

Vo svojich odpovediach, talianske orgány vysvetlili, že podľa talianskych právnych predpisov 
môžu byť držitelia diplomu „di Maturità Magistrale“ zamestnaní formou zmlúv na určitý čas 
na štátnych školách a môžu tiež pracovať na súkromných školách formou zmlúv na určitý 
alebo neurčitý čas. Pred prijatím do zamestnania na štátnej škole na neurčitý čas však musia 
držitelia týchto diplomov absolvovať súťaž.

Na základe uvedeného sa Komisia domnieva, že držitelia diplomu „di Maturità Magistrale“ sú 
plne kvalifikovaní, aby mohli v Taliansku vyučovať, a že súťaž je len postupom výberového 
konania potrebným na získanie trvalého pracovného miesta v štátnej škole. 

Dňa 31. mája 2013 Komisia poslala talianskym orgánom prostredníctvom projektu EU Pilot 
list na túto tému. 

Komisia bude informovať Európsky Parlament o odpovedi talianskych orgánov.

4. Odpoveď Komisie (REV) (doručená 31. januára 2014)

Predkladateľ petície predložil sťažnosť, že talianske ministerstvo školstva, univerzít 
a výskumu odmietlo potvrdiť, že je na základe svojho diplomu „di Maturità Magistrale“ plne 
kvalifikovaný, aby mohol vyučovať v materských a základných školách v Taliansku, lebo 
tento orgán potvrdzuje iba kvalifikácie oprávňujúce na získanie učiteľských pozícií 
v talianskych štátnych školách viazaných výlučne zmluvami na neurčitý čas. Preto nemohol 
získať uznanie svojej kvalifikácie v Spojenom kráľovstve.

Po analýze talianskych právnych predpisov Komisia dospela k záveru, že držitelia diplomu 
„di Maturità Magistrale“ sú plne kvalifikovaní na vyučovanie v Taliansku a že súťaž je len 
postupom výberového konania potrebným na získanie trvalého pracovného miesta v štátnych 
školách. 

Komisia 31. mája 2013 poslala v tejto veci talianskym orgánom list prostredníctvom projektu 
EU Pilot. Talianske orgány odpovedali 21. augusta 2013. Potvrdili, že konkurz je iba 
postupom výberového konania. Následne doručili predkladateľovi petície osvedčenie 
potvrdzujúce, že má kvalifikáciu na vyučovanie v Taliansku, a potvrdili to orgánom 
v Spojenom kráľovstve.

Záver

Na základe tejto informácie bola kvalifikácia predkladateľa petície uznaná aj orgánmi 
v Spojenom kráľovstve a predkladateľ petície je teraz oprávnený vyučovať v Spojenom 
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kráľovstve. 


