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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1069/2008, της S. B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των εκπαιδευτικών και τις απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας για 
τους εκπαιδευτικούς στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι ευρωπαίοι υπήκοοι που ζητούν να αναγνωριστούν στην 
Ιταλία τα επαγγελματικά προσόντα τους για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού που έχουν 
αποκτηθεί σε άλλη χώρα οφείλουν κατά κανόνα να προσκομίσουν το δίπλωμα γλώσσας 
CELI 5 DOC, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτησή τους. Οι εξετάσεις για το CELI 5 DOC 
διοργανώνονται μόνο δύο φορές ετησίως στην Perugia της Ιταλίας και στοιχίζουν περίπου 
1 000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετάβασης και διαμονής, σύμφωνα με την 
αναφέρουσα. Διατείνεται ότι για την εγγραφή μη ιταλόφωνων στα ιταλικά πανεπιστήμια, για 
παράδειγμα, ισχύουν πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές, και εκφράζει την άποψη ότι η 
απαίτηση προσκόμισης του CELI 5 DOC είναι απλώς ένα μέσο για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει κατάρτιση εκτός Ιταλίας. Επίσης 
αντιτίθεται στην ασαφή και αυθαίρετη, κατά την ίδια, εξαίρεση από τον γενικό κανόνα, 
ισχυριζόμενη ότι μολονότι υπάρχουν εγκαταστάσεις του SISS για τη ρουμανική γλώσσα στην 
Ιταλία, οι καθηγητές ρουμανικής γλώσσας δεν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο ιταλικό 
Υπουργείο. Η αναφέρουσα ζητεί αποσαφήνιση και βελτίωση της συναφούς νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.
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Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι που ζητούν στην Ιταλία την αναγνώριση των 
τυπικών τους προσόντων για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού που έχουν αποκτηθεί σε άλλο 
κράτος μέλος οφείλουν κατά κανόνα να προσκομίζουν, μαζί με την αίτησή τους, το δίπλωμα
CELI 5 DOC ως απόδειξη επάρκειας της ιταλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις για την απόκτηση 
του διπλώματος CELI 5 DOC διεξάγονται μόνο δύο φορές τον χρόνο στην Perugia. Σύμφωνα 
δε με την αναφέρουσα, στοιχίζουν περίπου 1 000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
μετακίνησης και διαμονής. Συγκριτικά υπογραμμίζει ότι για την εγγραφή μη ιταλόφωνων 
ατόμων σε ιταλικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, ισχύουν χαμηλότερες προδιαγραφές. 
Θεωρεί ότι η απαίτηση του διπλώματος CELI 5 DOC συνιστά απλώς ένα μέσο για να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει κατάρτιση εκτός Ιταλίας.

Η αναφέρουσα επισημαίνει την ύπαρξη εξαιρέσεων σε αυτήν την πρακτική εξετάσεων, όπως 
προβλέπονται από την ιταλική νομοθεσία. Θεωρεί, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις 
είναι αυθαίρετες και ασαφείς.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της περίπτωση, σημειώνει ότι, παρότι η «SISS» (School for
Specialist Secondary School Teachers, ήτοι Σχολή ειδικών καθηγητών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης), για παράδειγμα, παρέχει τη δυνατότητα σε καθηγητές της ρουμανικής 
γλώσσας να αποκτήσουν κατάρτιση στην Ιταλία, το αρμόδιο ιταλικό Υπουργείο είναι 
διατεθειμένο να αναγνωρίσει μόνο το επάγγελμά της ως «καθηγήτριας γαλλικών», 
αναγνώριση την οποία ωστόσο δεν έχει αποκτήσει ακόμα. Αντίθετα, οι ιταλικές αρχές 
αρνούνται να της αναγνωρίσουν την κατάρτιση της «καθηγήτριας ρουμανικής γλώσσας», 
θεωρώντας ότι δεν συνιστά «επάγγελμα».

Από μια πρώτη εξέταση της υπόθεσης συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πιθανή αιτία της 
άρνησης σχετικά με τη διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας εδράζεται στο γεγονός ότι η 
διδασκαλία της συγκεκριμένης γλώσσας δεν εντάσσεται στα σχολικά προγράμματα στην 
Ιταλία.

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, τα εμπόδια που ήγειραν οι ιταλικές αρχές στην περίπτωσή της 
θα μπορούσαν να ισχύουν για κάθε άτομο που ζητεί την αναγνώριση των τυπικών του 
προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στην Ιταλία.

Εν κατακλείδι, η αναφέρουσα θεωρεί ότι υφίσταται παραβίαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ1. 
Ζητεί την αποσαφήνιση των ισχυόντων κανόνων και τη βελτίωση της οικείας νομοθεσίας 
μέσω της κατάργησης, μεταξύ άλλων, της εξέτασης CELI 5 DOC και της αντικατάστασής 
της με μια εξέταση ALTE (Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη).

Θέση της Επιτροπής

Σε ό,τι αφορά την εξέταση για την εξακρίβωση της επάρκειας της ιταλικής γλώσσας, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι το ύψος των εξέταστρων για αυτήν την εξέταση δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το πραγματικό κόστος που επιβαρύνουν τις αρχές. Σε περίπτωση που η 
ζητούμενη τιμή είναι υψηλότερη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτό συνιστά διάκριση που 
αντιβαίνει στο άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ. Η αναφέρουσα εκτίμησε το συνολικό κόστος της 
εξέτασης σε περίπου 1 000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής και των 
                                               
1

ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22–142.



CM\794528EL.doc 3/6 PE423.918REV

EL

εξόδων μετακίνησης, με σημείο προορισμού την πόλη της Perugia, ενώ δεν προσδιορίζεται το
σημείο αναχώρησης. Εντούτοις, οι πληροφορίες που έχει επί του παρόντος στη διάθεσή της η 
Επιτροπή δεν της επιτρέπουν να αποφανθεί εάν το ποσό που απαιτούν οι ιταλικές αρχές είναι 
ανάλογο του πραγματικού κόστους της διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής αυτής της εξέτασης, και ειδικότερα, τον βαθμό 
δυσκολίας της, ο ίδιος κανόνας αναλογικότητας πρέπει να ισχύει μεταξύ, αφενός μεν του 
θεμιτού συμφέροντος ενός κράτους μέλους να διασφαλίσει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί των 
σχολείων του έχουν επάρκεια ή και υψηλή επάρκεια της γλώσσας της οικείας χώρας, 
αφετέρου δε της ελεύθερης κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται στις εθνικές αρχές να εγείρουν παράλογα εμπόδια σε 
ευρωπαίους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος. Επί τη 
βάσει αυτή, οι απαιτήσεις που αφορούν την επάρκεια μιας συγκεκριμένης γλώσσας, ιδίως της 
εθνικής γλώσσας, είναι θεμιτό να είναι αυστηρότερες σε ορισμένους εκπαιδευτικούς κλάδους 
από ό,τι σε άλλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει το ΕΚ ότι η αναφέρουσα υπέβαλε 
μια καταγγελία το 2008, την οποία ακολούθησε και δεύτερη καταγγελία περί τα τέλη του 
ίδιου έτους, με αντικείμενο επίσης το ζήτημα των γλωσσικών εξετάσεων.

Κατόπιν της τελευταίας καταγγελίας, σε επιστολή της στις 4 Νοεμβρίου 2008 προς την 
αναφέρουσα, η Επιτροπή ανέλυσε διεξοδικά την κατάσταση αναφορικά με το ζήτημα των 
γλωσσικών εξετάσεων βάσει του άρθρου 53 της οδηγίας 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η εν λόγω οδηγία ελήφθη ως σημείο αναφοράς 
επειδή η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι διακινούμενοι εκπαιδευτικοί (το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού είναι ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ιταλία) αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στην Ιταλία. Τονίστηκε ότι η συμπληρωματική πιστοποίηση γλωσσικής γνώσης 
γενικότερα δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας αναγνώρισης. Έγινε αναφορά στο ΔΕΚ, το 
οποίο είχε αποφανθεί ότι η προϋπόθεση ορισμένου επιπέδου γλωσσικής γνώσης μπορεί να 
συνιστά επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος (Υπόθεση C-424/97, Haim1, παράγραφος 59) 
και ότι, στην περίπτωση άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού μπορεί να απαιτείται 
ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσικής γνώσης. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή υπόκειται σε όρους 
και πρέπει να είναι αναλογική και απαραίτητη για την εν λόγω θέση εργασίας και δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τον αποκλεισμό εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος κατά πόσον οι νομικές διατάξεις, δυνάμει των οποίων 
οι διακινούμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλλονται στην εξέταση CELI 5 DOC
του Πανεπιστημίου της Perugia, συνιστούν παραβίαση της οδηγίας 2005/36/EΚ.

Όσον αφορά την άποψη της αναφέρουσας ότι τα ανωτέρω μέτρα συνιστούν απλώς ένα μέσο 
για τη μείωση του αριθμού των αλλοδαπών εκπαιδευτικών, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός 
πρέπει να ληφθεί υπόψη αποκλειστικά σε σχέση με τις απαντήσεις που θα δοθούν στα 
ερωτήματα που θίγονται στις προηγούμενες παραγράφους και σε συνδυασμό με τυχόν 
δικαιολογητικά στοιχεία.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

                                               
1

Salomone Haim κατά Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, απόφαση της 4.7.2000 στην υπόθεση C-424/97.
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Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι υφίσταται παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ιταλία 
όσον αφορά την αναγνώριση των τυπικών προσόντων για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η αναφέρουσα αντιμετώπισε προβλήματα στην Ιταλία κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης 
των επαγγελματικών της προσόντων για τη διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας. Μολονότι 
κατόρθωσε να αποκτήσει την αναγνώριση των επαγγελματικών της προσόντων για τη 
διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, δεν συνέβη το ίδιο και για τα αντίστοιχα προσόντα της 
για τη διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η υποχρέωση που 
επιβάλλει η Ιταλία σε ειδικευμένους εκπαιδευτικούς της ΕΕ σχετικά με την πιστοποίηση της 
γνώσης της ιταλικής γλώσσας αποκλειστικά μέσω του πιστοποιητικού «CELI 5 DOC», το 
οποίο μπορεί να χορηγηθεί μόνο από το Πανεπιστήμιο Università per Stranieri της Perugia, 
αποβλέπει να περιορίσει την αναγνώριση αλλοδαπών εκπαιδευτικών στην Ιταλία.

Η Επιτροπή γνώριζε ήδη την παρούσα υπόθεση από την καταγγελία που είχε υποβάλει η 
αναφέρουσα στην Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2008. Στις 4.11.2008, απεστάλη στην 
αναφέρουσα σχετική ανάλυση, σε συνέχεια της οποίας η αναφέρουσα προσκόμισε 
διευκρινίσεις στις 12.11.2008. Επί τη βάσει αυτή, στις 4.5.2009, απεστάλη στην αναφέρουσα 
συμπληρωματική ανάλυση, επί της οποίας ελήφθη απάντηση αυθημερόν.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η νομοθετική πράξη που διέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι η 
οδηγία 2005/36/ΕΚ1. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται εφόσον το επάγγελμα έχει ρυθμιστεί 
νομοθετικώς στο κράτος μέλος υποδοχής και εφόσον ο αιτών έχει αποκτήσει

- επαγγελματικά προσόντα είτε στην ΕΕ είτε
- [εάν έχει αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα σε τρίτη χώρα και εάν διαθέτει στο 
συγκεκριμένο επάγγελμα τριετή επαγγελματική πείρα] στο έδαφος του κράτους μέλους το 
οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο επαγγελματικών προσόντων.

Όσον αφορά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οι απαιτήσεις εκπαίδευσης δεν είναι 
εναρμονισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και, ως εκ τούτου, η αναγνώριση των συναφών 
επαγγελματικών προσόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του
αποκαλούμενου γενικού συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, όπως 
ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο Ι, της οδηγίας. Η λογική του εν λόγω συστήματος 
συνίσταται στο ότι το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να επιτρέπει στον πολίτη της ΕΕ να 
ασκεί ένα επάγγελμα στην επικράτειά του ακόμη και εάν δεν διαθέτει το απαιτούμενο εθνικό 
πτυχίο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχος του πτυχίου που απαιτείται σε άλλο κράτος 
μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα ή την άσκησή του. Ωστόσο, το σύστημα αυτό 
δεν θεσπίζει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Μόνο όταν 
υφίστανται ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην εκπαίδευση και κατάρτιση του μετανάστη 
                                               
1 Οδηγία 2005/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255/22 της 30.9.2005.
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(ως προς τη διάρκεια ή το πεδίο των δραστηριοτήτων) και τις απαιτήσεις στο κράτος μέλος 
υποδοχής, το τελευταίο δύναται να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα στον μετανάστη (μια 
περίοδο πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας), ενώ η επιλογή του ενός ή 
του άλλου μέτρου εξαρτάται από τον μετανάστη.

Εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στην περίπτωση της αναφέρουσας

α) Επαγγελματικά προσόντα για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Η αναφέρουσα έχει ήδη αποκτήσει την αναγνώριση των επαγγελματικών της προσόντων για 
τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην Ιταλία.

β) Επαγγελματικά προσόντα για τη διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας

Όσον αφορά τα επαγγελματικά της προσόντα για τη διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας, η 
αναφέρουσα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι οι ιταλικές αρχές εξακολουθούν να αρνούνται την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της (απόφαση των ιταλικών αρχών του 
Δεκεμβρίου του 2007).

Από το περιεχόμενο της εν λόγω ιταλικής απόφασης, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι 
το επάγγελμα του καθηγητή της ρουμανικής γλώσσας δεν αποτελεί νομοθετικώς 
κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ιταλία. Κατά συνέπεια, η οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν είναι εφαρμοστέα στην υπόθεση της 
αναφέρουσας. Συμπληρωματικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα της Επιτροπής 
είναι το γεγονός ότι, μολονότι η ρουμανική πρεσβεία στη Ρώμη διενεργεί διαδικασία 
επιλογής για καθηγητές ρουμανικών σε ιταλικά σχολεία οι οποίοι έχουν μητρική τους 
γλώσσα τη ρουμανική, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί πληρώνονται από τη ρουμανική κυβέρνηση 
(και όχι από τις ιταλικές διοικητικές αρχές) και η άσκηση του επαγγέλματός τους υπάγεται 
εξολοκλήρου σε ένα πειραματικό πρόγραμμα μεταξύ της Ιταλίας και του ρουμανικού 
Υπουργείου Παιδείας. Παρότι το εν λόγω πειραματικό πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 
συνεργασία με τις ιταλικές αρχές, αυτό δεν σημαίνει ότι το επάγγελμα του καθηγητή της 
ρουμανικής γλώσσας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στην Ιταλία. Επιπλέον, είναι σκόπιμο 
να επισημανθεί ότι, όπως φαίνεται, ο μισθός των εν λόγω εκπαιδευτικών καταβάλλεται από 
τη ρουμανική κυβέρνηση και όχι από τις ιταλικές διοικητικές αρχές.

Η θέση της Επιτροπής επί του ζητήματος αυτού παραμένει ως έχει στο πλαίσιο των 
συμπληρωματικών πληροφοριών που προσκόμισε η αναφέρουσα. Συγκεκριμένα, είχε 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι οι Scuole di specializzazione all'insegnamento (SISS, Σχολές 
ειδικών καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) παρέχουν μαθήματα κατάρτισης για 
εκπαιδευτικούς στην Ιταλία, αλλά επεσήμανε ταυτόχρονα ότι η ρουμανική γλώσσα δεν 
διδάσκεται ως μάθημα σε δημόσια σχολεία της Ιταλίας. Από την πληροφορία αυτή, η 
Επιτροπή συνάγει ακόμα μια φορά το συμπέρασμα ότι η διδασκαλία της ρουμανικής 
γλώσσας δεν συνιστά νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ιταλία και, ως εκ τούτου, 
η αναφέρουσα θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να διδάσκει ρουμανικά σε όλα τα άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ιταλία –εξαιρουμένων των δημόσιων σχολείων– χωρίς να 
απαιτείται η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων για τη διδασκαλία του 
συγκεκριμένου αντικειμένου.
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γ) Πιστοποίηση της γνώσης της ιταλικής γλώσσας

Σχετικά με την υποχρέωση πιστοποίησης της γνώσης της ιταλικής γλώσσας μέσω του CELI 5 
DOC, η αναφέρουσα επεσήμανε στην Επιτροπή στις 12.11.2008 ότι το ζήτημα αυτό δεν 
αφορά την υπόθεσή της. Διατηρεί, ωστόσο, κάποιο ενδιαφέρον επί του εν λόγω θέματος διότι 
γνωρίζει πολλά άτομα που υποχρεούνται να προσκομίσουν το εν λόγω πιστοποιητικό, κάτι το 
οποίο περιορίζει, κατά τη γνώμη της, την κινητικότητα των ειδικευμένων εκπαιδευτικών.

Η Επιτροπή άνοιξε φάκελο κατά της Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος EU-Pilot 
προκειμένου να διερευνήσει τη νομική βάση του CELI 5 DOC και να ζητήσει περαιτέρω 
διευκρινίσεις επί της εφαρμογής των συναφών διατάξεων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 
Οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την απάντησή τους στις 21 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή θα 
εξετάσει την απάντηση αυτή και θα αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί 
περαιτέρω το ζήτημα.

Η σχετική διάταξη στην οδηγία 2005/36/ΕΚ είναι το άρθρο 53, στο οποίο επισημαίνεται ότι 
τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τους δικαιούχους της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής. Εντούτοις, η υποβολή σε δοκιμασία 
της γλωσσικής γνώσης δεν συμπεριλαμβάνεται επισήμως στη διαδικασία αναγνώρισης. 
Υπόκειται, παρά ταύτα, στη δοκιμή αναλογικότητας, όπως έχει επιβεβαιωθεί από τη 
νομολογία του ΔΕΚ (Υπόθεση C-424/97, Haim ΙΙ).

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή συνάγει ότι στον φάκελο δεν υπάρχουν ενδείξεις ικανές να την οδηγήσουν στο 
συμπέρασμα ότι υφίσταται παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ στην υπόθεση της 
αναφέρουσας:

- η αναφέρουσα απέκτησε την αναγνώριση των επαγγελματικών της προσόντων για τη 
διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας·
- η αναφέρουσα δεν χρειαζόταν να αποκτήσει την αναγνώριση των επαγγελματικών της 
προσόντων για τη διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας·
- η αναφέρουσα δεν θίγεται από την απαίτηση πιστοποίησης της γνώσης της ιταλικής 
γλώσσας μέσω του πιστοποιητικού CELI 5 DOC (διότι έχει αποκτήσει τίτλο σπουδών στην 
ιταλική γλώσσα στην Ιταλία).


