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Tárgy: S. B., olasz állampolgár által benyújtott, 1069/2008. számú petíció a tanári 
képesítések elismeréséről és az Olaszországban a tanárokkal szembeni 
nyelvtudásbeli követelményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint azoknak az európai polgároknak, akik külföldön szerzett tanári 
képesítésüket Olaszországban szeretnék elismertetni, kérvényükhöz általában csatolniuk kell a 
CELI 5 DOC nevű nyelvvizsga-bizonyítványt. A CELI 5 DOC-vizsga Perugiában egy évben 
csak kétszer kerül megrendezésre, és a petíció benyújtója szerint a szükséges utazási és 
tartózkodási költségekkel együtt körülbelül 1000 euróba kerül. A petíció benyújtója szerint 
például az olasz egyetemeken a beiratkozáskor sokkal alacsonyabb elvárásokat támasztanak a 
nem olasz anyanyelvűekkel szemben. Véleménye szerint a CELI 5 DOC nyelvvizsga előírása 
csak azt célozza, hogy minimalizálják az Olaszországon kívül képzett tanárok számát. 
Ezenkívül panaszt emel az általános szabály – szerinte nem egyértelműen megfogalmazott és 
önkényes – kivételei ellen. A petíció benyújtója szerint Olaszországban ugyan léteznek a 
román nyelvre vonatkozóan SISS lehetőségek, de az olasz miniszter mégsem ismeri el a 
romántanári foglalkozást. A petíció benyújtója a szabályozás egyértelműbbé tételét és 
javítását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A petíció benyújtója szerint azoknak az európai polgároknak, akik külföldön szerzett tanári 
képesítésüket Olaszországban szeretnék elismertetni, kérvényükhöz általában csatolniuk kell a 
CELI 5 DOC nevű nyelvvizsga-bizonyítványt. A CELI 5 DOC-vizsga Perugiában egy évben 
csak kétszer kerül megrendezésre, és a petíció benyújtója szerint a szükséges utazási és 
tartózkodási költségekkel együtt körülbelül 1000 euróba kerül. A petíció benyújtója szerint 
például az olasz egyetemeken a beiratkozáskor sokkal alacsonyabb elvárásokat támasztanak a 
nem olasz anyanyelvűekkel szemben. Véleménye szerint a CELI 5 DOC nyelvvizsga előírása 
csak azt célozza, hogy minimalizálják az Olaszországon kívül képzett tanárok számát.

A petíció benyújtója megemlíti, hogy e vizsga gyakorlata alól az olasz szabályozás kivételeket 
enged. Ugyanakkor a petíció benyújtója úgy véli, hogy ezek a kivételek önkényesek és nem 
világosak.

Saját esetét illetően a petíció benyújtója arra hivatkozik, hogy bár vannak olyan lehetőségek, 
mint amilyenek a „SISS”-ek (School for Specialist Secondary School Teachers), amelyek 
lehetővé teszik azok képesítését, akik román nyelvet tanítanának Olaszországban, a felelős 
olasz miniszter csak „franciatanári” szakmáját kész elismerni, de ezt az elismerést még nem 
kapta meg. Ezzel szemben az olasz hatóságok elutasítják a „romántanári” képesítésének 
elismerését, mivel azt nem tekintik „foglalkozásnak”.

Az ügyirat első vizsgálatát követően megállapítható, hogy a román nyelv tanítására vonatkozó 
elutasítás lehetséges indoka az, hogy ez a nyelv nem része Olaszországban az iskolai 
tantervnek.

A petíció benyújtója szerint az olasz hatóságok által az esetében alkalmazott korlátokat 
mindenkire alkalmazhatják, aki Olaszországban a tanári képesítéseinek elismeréséért 
folyamodik.

Következtetésként a petíció benyújtója úgy véli, hogy megsértették a 2005/36/EK irányelvet1. 
A hatályos szabályok tisztázását és a kérdéses jogszabály javítását kéri többek között azáltal, 
hogy megszüntetik a CELI 5 DOC nyelvvizsgát és annak helyébe az ALTE (Association of 
Language Testers in Europe) nyelvvizsga lép.

A Bizottság álláspontja

Az olasz nyelvi képességek ellenőrzését célzó nyelvvizsgát illetően a Bizottság szervezeti 
egységei úgy vélik, hogy az e nyelvvizsgáért fizetendő díjak nem haladhatnák meg a 
közigazgatás által viselt tényleges költséget. Amennyiben a kért díj magasabb, az az EK-
Szerződés 12. cikkével ellentétes megkülönböztetésnek tekinthető. A petíció benyújtója úgy 
értékelte, hogy a nyelvvizsga teljes költsége körülbelül 1000 euró, amely magában foglalja a 
szállás- és útiköltségeket is, mivel az úticél Perugia, az utazás indulási helyét pedig nem 
határozzák meg. Ugyanakkor a jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján 
nem lehet nyilatkozni arról, hogy az olasz közigazgatás által követelt összeg arányban áll-e az 

                                               
1

HL L 255., 2005.9.30., 22–142. o.
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eljárás tényleges költségével.

A nyelvvizsga szabályait és különösen a nehézségi fokát illetően ugyanazon arányossági 
szabályt kell alkalmazni egyrészt egy tagállam azon jogos érdeke, hogy iskoláiban 
valamennyi tanár kellően, sőt magas szinten ismerje az adott ország nyelvét, és másrészt a 
tanárok Európai Unión belüli szabad mozgása között, amelynek megfelelően a nemzeti 
hatóságok ne emeljenek ésszerűtlen akadályokat azon európai tanárok elé, akik egy másik 
tagállamban kívánnak dolgozni. Ebben az összefüggésben igaz, hogy egyes oktatási 
ágazatokban egy adott nyelv, különösen a nemzeti nyelv ismeretére vonatkozó követelmények 
jogszerűen lehetnek szigorúbbak, mint más követelmények.

Ebben az összefüggésben a Bizottság tájékoztatni szeretné az EP-t, hogy a petíció benyújtója 
panaszt nyújtott be 2008-ban, amelyet egy második panasz követett 2008 vége körül. Ebben a 
panaszban a petíció benyújtója a nyelvvizsga kérdéséről is írt.

E panaszt követően a Bizottság a 2008. november 4-i levelében alapos elemzést adott a 
petíció benyújtójának a nyelvvizsga kérdésére vonatkozóan a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 53. cikkével kapcsolatban. Az elemzést ezen 
irányelvvel összefüggésben készítették, mivel a petíció benyújtója azzal érvelt, hogy a 
migráns tanárok (a tanári hivatás Olaszországban szabályozott szakma) akadályokkal 
szembesülnek Olaszországban. Kiemelte, hogy a nyelvtudás további igazolása általában nem 
része az elismerési eljárásnak. Hivatkozott a Bíróságra, amely úgy érvelt, hogy a nyelvtudás 
bizonyos szintjére vonatkozó követelmény lehet elsőrendű fontosságú közérdek (C-424/97. 
sz. Haim-ügy1, 59. pont), és hogy a tanári szakma esetében bizonyos szintű nyelvtudás 
követelhető. Ez a jog azonban nem feltétel nélküli, és nem használható kifogásként más 
tagállamokból érkező munkavállalók kizárásához.

A Bizottság jelenleg azt vizsgálja, hogy azok a jogszabályi rendelkezések, amelyekkel a 
migráns tanárokat a „CELI 5 doc”-nak a Peugiai Egyetemen való letételére kötelezik, 
mennyiben sértik a 2005/36/EK irányelvet.

A petíció benyújtójának azon meggyőződését, amely szerint a fent említett intézkedések 
egyszerűen annak eszközei, hogy csökkentsék a külföldi tanárok számát, azokkal a 
válaszokkal összefüggésben kell figyelembe venni, amelyeket az előző bekezdésekben feltett 
kérdésekre fognak adni, továbbá az azt alátámasztó esetleges bizonyítékokkal 
összefüggésben.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Olaszországban megsértik a szabad mozgáshoz való 
jogot a más uniós tagállamokban szerzett tanári szakképesítés elismerésével összefüggésben.

A petíció benyújtója román nyelvtanári képesítésének elismertetése során problémákkal 
szembesült Olaszországban. Miközben sikeresen elismertette francia nyelvtanári képesítését, 
ugyanezt már nem sikerült elérnie román nyelvtanári képesítését illetően. Ezen felül azt 
állítja, hogy az Olaszország által az EU-ban képesítést szerzett tanárokra rótt azon 
                                               
1

A Salomone Haim kontra Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein C-424/97. számú ügyben 2000. július 4-én hozott ítélet.
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kötelezettség, miszerint olasz nyelvtudásukat kizárólag a „CELI DOC 5” nyelvvizsga-
bizonyítvánnyal igazolhatják, amely csak a perugiai Università per Stranieri egyetemen 
szerezhető meg, azt a célt szolgálja, hogy korlátozza a külföldi tanárok képesítésének 
Olaszországban történő elismerését.

A Bizottság már tudomást szerzett a szóban forgó ügyről, miután a petíció benyújtója 2008 
novemberében panaszt intézett a Bizottsághoz. 2008. november 4-én egy elemzést küldtek a 
petíció benyújtójának, amellyel kapcsolatban a petíció benyújtója 2008. november 12-én 
részletes tájékoztatással szolgált. Mindezek alapján 2009. május 4-én egy kiegészítő elemzést 
továbbítottak a petíció benyújtójához, amelyre ugyanaznap meg is érkezett a válasz.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban 

A szakmai képesítések elismerése

A szakmai képesítések elismerésére irányadó jogi eszköz a 2005/36/EK irányelv1. Ez az 
irányelv alkalmazandó, amennyiben az adott szakma a fogadó tagállamban szabályozott, 
valamint a kérelmező megszerezte az alábbiakat: 

- szakmai képesítést az EU-ban, vagy  
- (amennyiben harmadik országban szerzett szakmai képesítést, valamint 3 éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezik az adott szakmában) azon tagállam területén, amely elismerte előírt 
szakmai képesítését. 

Ami a tanári szakmát illeti, a képzési követelmények összehangolására uniós szinten nem 
került sor, következésképpen az ilyen típusú képesítések elismerése az úgynevezett szakmai 
képesítések elismerésének általános rendszerében foglalt rendelkezések hatálya alá esik, az 
irányelv III. címe I. fejezetében meghatározottak szerint. A szóban forgó rendszer alapvető 
működési elve, hogy a fogadó tagállam köteles lehetővé tenni a területén az uniós polgár 
számára egy adott szakma gyakorlását, még akkor is, ha a személynek nincs előírt nemzeti 
oklevele, feltéve, hogy olyan oklevéllel rendelkezik, amely egy másik tagállamban az adott 
szakma megkezdéséhez vagy folytatásához szükséges. Ez a rendszer azonban nem vezeti be a 
szakmai képesítések automatikus elismerését. Csak amennyiben jelentős különbségek 
mutatkoznak a migráns személy oktatása és képzése (időtartamát, illetve a tevékenységek 
hatókörét tekintve), valamint a fogadó tagállam követelményei között, ez utóbbi 
kompenzációs intézkedéseket (alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga) 
érvényesíthet a migránsra vonatkozóan, miközben a migráns személy dönti el, hogy a két 
lehetőség közül melyiket választja. 

A 2005/36/EK irányelv alkalmazása a petíció benyújtójának esetére 

a) Francia nyelvtanári képesítés

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 
2005.9.30., 22. o.)
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A petíció benyújtójának már sikerült elismertetnie francia nyelvtanári képesítését 
Olaszországban.

b) Román nyelvtanári képesítés

Ami román nyelvtanári képesítését illeti, a petíció benyújtója arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy az olasz hatóságok továbbra sem hajlandók elismerni képesítését (az olasz hatóságok 
2007. decemberi határozata). 

Az olasz határozat tartalma alapján a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a román 
nyelvtanári szakma nem tartozik a szabályozott szakmák körébe Olaszországban. 
Következésképpen a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv nem 
alkalmazandó a petíció benyújtójának ügyében. A Bizottság következtetését megerősítő 
további részletek közé tartozik, hogy jóllehet a római Román Nagykövetség végzi az olasz 
iskolákban román nyelvet oktató román anyanyelvű tanárok kiválasztásával kapcsolatos 
eljárást, ezen tanárok bérét a román kormány biztosítja (nem pedig az olasz közigazgatási 
szervek), és ez a gyakorlat teljes egészében egy kísérleti program része, amely Olaszország és 
a román Oktatási Minisztérium partnerségében valósul meg. Noha a szóban forgó kísérleti 
program végrehajtása az olasz hatóságok együttműködésével történik, ez nem jelenti azt, hogy 
a román nyelvtanári szakma Olaszországban szabályozott. Továbbá az is említésre érdemes,
hogy az ilyen tanárok bérét a jelek szerint a román kormány biztosítja, nem pedig az olasz 
közigazgatási szervek.

A Bizottságnak az üggyel kapcsolatos álláspontja a petíció benyújtója által szolgáltatott 
kiegészítő információk fényében is változatlan marad. A petíció benyújtója arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy a scuole di specializzazione all'insegnamento (SISS) elnevezésű 
intézmények képesítő tanfolyamokat kínálnak a tanárok számára Olaszországban, ugyanakkor 
kifejtette, hogy az olaszországi állami iskolákban a román nyelvet tantárgyként nem oktatják. 
Ezen információkból a Bizottság ismételten azt a következtetést vonja le, hogy a román 
nyelvoktatás nem tartozik a szabályozott szakmák körébe Olaszországban, következésképpen 
a petíció benyújtója számára lehetséges az, hogy – az állami iskolák kivételével – minden 
egyéb olaszországi intézményben oktassa a román nyelvet, anélkül, hogy szükség lenne tanári 
képesítésének elismerésére.

c) Az olasz nyelvtudás igazolása

Ami az arra irányuló kötelezettséget illeti, hogy az olasz nyelvtudást „CELI DOC 5” 
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolják, a petíció benyújtója 2008. november 12-én kifejtette a 
Bizottság számára, hogy ez a kérdés nem érinti ügyét. Mindazonáltal érdeklődést tanúsít a 
kérdés iránt, mivel több olyan személyről is tud, akiket ilyen igazolás benyújtására 
köteleznek, ami véleménye szerint korlátozza a képesített tanárok mozgását.

A Bizottság az EU-Pilot keretében eljárást kezdeményezett Olaszországgal szemben, és ennek 
kapcsán tájékoztatást kért a „CELI DOC 5” nyelvvizsga-bizonyítvány jogi alapjáról, valamint 
további információkat a vonatkozó rendelkezések tanári szakmára történő alkalmazásáról. Az 
olasz hatóságok 2009. július 21-én nyújtották be válaszukat. A Bizottság elemezni fogja a 
választ, majd pedig határoz az ügy további lépéseiről.
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A 2005/36/EK irányelv vonatkozó rendelkezése az 53. cikk, amelynek értelmében a 
tagállamok előírhatják, hogy a szakmai képesítések elismerésének hatálya alá tartozó 
személyeknek a szakmának a fogadó államban való gyakorlásához szükséges nyelvismerettel 
kell rendelkezniük. A nyelvtudás vizsga útján történő felmérése azonban hivatalosan nem 
képezi részét az elismerési eljárásnak. Ugyanakkor azt arányossági vizsgálatnak kell alávetni, 
amint azt az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata is megerősíti (C-424/97. sz. Haim-ügy). 

Következtetések

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az ügyben nincs olyan bizonyíték, amely arra 
engedne következtetni, hogy a petíció benyújtójának ügyében megsértették az uniós 
jogszabályokat: 

- a petíció benyújtójának sikerült elismertetnie francia nyelvtanári képesítését;
- a petíció benyújtója számára nem szükséges, hogy elismertesse román nyelvtanári 
képesítését;
- a petíció benyújtójára nem vonatkozik az a követelmény, hogy „CELI DOC 5” nyelvvizsga-
bizonyítvánnyal igazolja olasz nyelvtudását (mivel olasz nyelvből Olaszországban szerzett 
képesítést). 


