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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa tutkintotodistusten tunnustamisesta ja vastaavuudesta 
vastaavan Romanian kansallisen keskuksen kieltäytymistä tunnustamasta hänen 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2007 hankkimaansa opettajan pätevyyttä. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan keskuksen virkailija perusteli päätöstä ilmoittamalla, että 
Romania ei ole saattanut direktiivejä 92/51/ETY, 89/48/ETY ja 2005/36/EY osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä pyytää direktiivien kansalliseen lainsäädäntöön 
sisällyttämisen viivästymisestä vastaavien rankaisemista väittäen, että on epäreilua, että 
Romanian kansalaiset joutuvat kärsimään virkamiesten viivyttelystä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että Romanian viranomaiset eivät ole tunnustaneet hänen 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa hankkimaansa opettajan pätevyyttä. Hän väittää, että syy 
tähän on se, että entisiä direktiivejä 92/51/ETY ja 89/48/ETY1ei ole pantu täytäntöön. 
                                               
1 Kumpikin direktiivi on kumottu ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/36/EY (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).
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Direktiiveillä perustettiin yleinen järjestelmä ammattipätevyyden tunnustamiseksi.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on tehnyt asiaa koskevan pyynnön komissiolle jo elokuussa 2008.

Vetoomuksen esittäjä pyysi komissiolta apua jo elokuussa 2008 saadakseen Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa hankkimansa opettajan pätevyyden tunnustetuksi Romaniassa. Hän ilmoitti 
saaneensa Yhdistyneessä kuningaskunnassa pätevöityneen opettajan aseman (QTS, qualified 
teacher status), jonka mukaisesti hän voi opettaa luonnontieteitä keskiasteen kouluissa.

Komissio oli tutkinut tapausta ja päätellyt, että vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen 
perusteella Romanian viranomaiset ovat mahdollisesti rikkoneet ammatillisen pätevyyden 
tunnustamisesta annettuja direktiivejä. Koska QTS on päteville opettajille Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tavanomaisesti myönnetty pätevyys, komissio oli päätellyt, että 
vetoomuksen esittäjä oli täysin pätevä. Siitä syystä komissio oli ehdottanut, että vetoomuksen 
esittäjä antaisi asian sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkon (SOLVIT) käsiteltäväksi. 
Vetoomuksen esittäjä suostui tähän ja toimitti kaikki tarvittavat asiakirjat ja jäljennökset 
todistuksistaan. Komissio antoi 12. tammikuuta 2009 asian UK SOLVIT Centren 
käsiteltäväksi (eli sen jäsenvaltion SOLVIT-keskukselle, jossa ammatillinen pätevyys oli 
hankittu).

UK SOLVIT Centre tutki vetoomuksen esittäjän kantelun ja ilmoitti, että vaikka hän olikin 
saanut QTS-aseman, hänen olisi vielä osoitettava, että hän oli suorittanut kahden vuoden 
valmennusjakson. Ilman valmennusjaksoa häntä ei pidettäisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
täysin pätevänä, eikä hänen (puutteellista) opettajan pätevyyttään siten voitaisi tunnustaa. 
Hänellä ei ollut näyttöä valmennusjakson suorittamisesta, joten todettiin, että hän ei ollut 
täysin pätevä. 

UK SOLVIT Centre ilmoitti vetoomuksen esittäjälle sähköpostitse 11. maaliskuuta 2009, että 
hänellä olisi Romaniassa tiettyjä oikeuksia, jos hän oli työskennellyt Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa kahden vuoden ajan. UK SOLVIT Centre lisäsi, että vaikka hän ei 
olisikaan työskennellyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa, hänellä saattaisi olla joitakin 
oikeuksia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (Vlassopoulou1). 
UK SOLVIT Centre pyysi mainitussa sähköpostiviestissä vetoomuksen esittäjää toimittamaan 
mahdolliset todistukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen QTS-aseman saamista 
hankkimastaan työkokemuksesta.

UK SOLVIT Centre lopetti asian käsittelyn 7. huhtikuuta 2009, koska vetoomuksen esittäjä ei 
ollut vastannut pyyntöön toimittaa lisätietoja.

Oikeudellinen analyysi

Ammattipätevyyden tunnustamista säätelevä säädös on direktiivi 2005/36/EY. Direktiiviä 
sovelletaan ammatin ollessa säännelty vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja kun hakija on 
hankkinut 
                                               
1 Asia C-340/89, Vlassopoulou, 7.5.1991.



CM\785738FI.doc 3/3 PE427.003v01-00

FI

– ammattipätevyyden EU:ssa tai 
– ammattipätevyyden kolmannessa maassa ja kolmen vuoden ammattikokemuksen kyseiseltä 
ammattialalta sen jäsenvaltion alueella, joka on tunnustanut hänen muodollisen 
ammattipätevyytensä. 

Opettajan ammattia ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa, joten tämän alan pätevyyden 
tunnustamiseen sovelletaan ammattipätevyyden tunnustamisen yleisen järjestelmän 
määräyksiä. Järjestelmän perustana on, että vastaanottavan jäsenvaltion on sallittava EU:n 
kansalaisen harjoittaa ammattia alueellaan, vaikka tällä ei olekaan vaadittavaa kansallista 
todistusta, jos hänellä on toisessa jäsenvaltioissa saman ammatin harjoittamisen aloittamiseen 
tai harjoittamiseen vaadittava pätevyystodistus. Yleinen järjestelmä ei kuitenkaan johda 
ammattipätevyyden automaattiseen tunnustamiseen. Jos siirtotyöläisen koulutus ja 
ammattikoulutus eroaa olennaisesti vastaanottavan jäsenvaltion vaatimuksista (joko keston tai 
sisällön osalta), vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia muuttajaa suorittamaan korvaavia 
toimenpiteitä tämän oman valinnan mukaan (sopeutumisjakso tai kelpoisuuskoe).

Direktiivin 2005/36/EY soveltamatta jättäminen vetoomuksen esittäjän tapauksessa

Vetoomuksen esittäjä ei ilmeisesti ole täysin pätevä, eikä häneen siten voida soveltaa 
direktiiviä 2005/36/EY. Romanian viranomaisilla ei kyseisen direktiivin mukaan ole 
velvollisuutta tunnustaa hänen puutteellista pätevyyttään.

Komissio ei ole UK SOLVIT Centren kanssa samaa mieltä siitä, että vetoomuksen esittäjä 
voisi hyötyä vapaan sijoittautumisoikeuden periaatteen soveltamisesta ja että Romanian olisi 
otettava huomioon kaikki tietämys ja pätevyys, jonka vetoomuksen esittäjä on hankkinut. 
Oikeuskäytäntöä, johon UK SOLVIT Centre viittaa, Vlassopoulou C-340/89, sovelletaan 
täysin päteviin henkilöihin (kuten Irène Vlassopoulou oli) siinä tapauksessa, että 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa ei ole voimassa säädöstä, jonka perusteella ammatillinen 
pätevyys voitaisiin tunnustaa. Vetoomuksen esittäjä ei ole täysin pätevä, joten hän ei voi
vedota tähän oikeuskäytäntöön.

Päätelmät

Komissio ei voi katsoa, että Romania olisi rikkonut EU:n oikeutta jättämällä tunnustamatta 
vetoomuksen esittäjän puutteellisen opettajan pätevyyden.


