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Tema: Peticija Nr. 1069/2008dėl mokytojų kvalifikacijos pripažinimo ir kalbos mokėjimo 
reikalavimų mokytojams Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietė S. B.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad europiečiai, siekiantys kitoje šalyje įgytų profesinių mokytojo 
kvalifikacijų, pripažinimo Italijoje, paprastai privalo pateikti kalbos mokėjimo lygio diplomą
CELI 5 DOC, kuris turi būti pridėtas prie prašymo. Pasak peticijos pateikėjos, CELI 5 DOC
testai laikomi Perudžoje tik du kartus per metus ir susijusios išlaidos sudaro maždaug 
1000 EUR, įskaitant kelionės ir gyvenimo išlaidas. Ji teigia, kad, pvz., registruojant Italijos 
universitetuose studentus, kuriems italų kalba nėra gimtoji, taikomi gerokai mažesni 
reikalavimai, ir mano, kad CELI 5 DOC reikalavimas yra tik priemonė kuo labiau sumažinti 
ne Italijoje parengtų mokytojų skaičių. Ji taip pat protestuoja prieš tai, ką vadina 
nesuprantama ir nepagrįsta bendros taisyklės išimtimi, pareikšdama, kad nors Italijoje yra 
SISS įstaigų, skirtų rumunams, rumunų kalbos mokytojų atsakingas Italijos ministras 
nepripažįsta. Peticijos pateikėja siekia paaiškinimo ir atitinkamų teisės aktų tobulinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Peticijos pateikėja nurodo, kad iš europiečių, siekiančių kitoje šalyje įgytų profesinių 
mokytojo kvalifikacijų pripažinimo, paprastai reikalaujama kartu su paraiška pateikti diplomą 
CELI 5 DOC, kaip italų kalbos mokėjimo lygio įrodymą. CELI 5 DOC testai laikomi 
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Perudžoje tik du kartus per metus. Pasak peticijos pateikėjos, susijusios išlaidos sudaro 
maždaug 1000 EUR, įskaitant kelionės ir gyvenimo išlaidas. Palyginimui ji nurodo, kad, pvz., 
registruojant Italijos universitetuose studentus, kuriems italų kalba nėra gimtoji, taikomi 
gerokai mažesni reikalavimai. Ji mano, kad CELI 5 DOC reikalavimas yra tik būdas kuo 
labiau sumažinti ne Italijoje parengtų mokytojų skaičių.

Ji atkreipia dėmesį į tai, kad Italijos teisės aktuose numatytos išimtys, susijusios su šiuo testu. 
Vis dėlto ji mano, kad šios išimtys yra abejotinos ir neaiškios.

Kalbėdama apie savo pačios atvejį, pateikėja nurodo, kad nors „SISS“ (Mokykla vidurinės 
mokyklos mokytojams specialistams rengti), pvz., suteikia galimybę rumunų kalbos 
mokytojams Italijoje įgyti kvalifikaciją, Italijos atsakinga ministerija pasirengusi svarstyti, 
pasak pateikėjos, tik klausimą dėl jos „prancūzų kalbos mokytojos“ profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo, kuris, beje, iki šiol nesuteiktas. Italijos valdžios institucijos atsisako pripažinti 
jos „rumunų kalbos mokytojos“ kvalifikaciją, kurios šios institucijos nelaiko „profesija“.

Po pradinės šio atvejo analizės atrodo, kad galima atsisakymo pripažinti rumunų kalbos 
mokytojo kvalifikaciją priežastis yra ta, jog paprastai ši kalba nėra įtraukiama į mokymo 
programas Italijos mokyklose.

Peticijos pateikėjos teigimu, su kliūtimis, kurių jai darė Italijos valdžios institucijos, susidurtų
ir bet kuris kitas asmuo, prašantis pripažinti Italijoje savo mokytojo kvalifikacijas.

Baigdama peticijos pateikėja išsako nuomonę, kad pažeista Direktyva 2005/36/EB1. Ji mano, 
kad turėtų būti išaiškintos galiojančios taisyklės ir patobulinti atitinkami teisės aktai, be kitų 
dalykų, atsisakant CELI 5 DOC testo ir pakeičiant jį ALTE (Europos kalbų testuotojų 
asociacijos) testu.

Komisijos pozicija

Kalbant apie testą, skirtą nustatyti italų kalbos mokėjimo lygį, Komisijos tarnybos mano, kad 
mokesčiai, kurie turi būti mokami už šį testą, neturėtų būti didesni nei faktinės išlaidos, kurių 
patiria valdžios institucijos. Jeigu reikalaujamas mokestis buvo didesnis, tai galėtų būti 
laikoma diskriminacija pažeidžiant EB sutarties 12 straipsnį. Peticijos pateikėja nurodo visas 
su testu susijusias išlaidas, maždaug 1000 EUR, įskaitant gyvenimo ir kelionės į Perudžą iš 
išvykimo punkto, kuris nėra tiksliai įvardytas, išlaidas. Tačiau remdamasi šiuo metu turima 
informacija Komisija negali nuspręsti, ar mokestis, kurio reikalauja Italijos valdžios 
institucijos, atitinka faktines testo išlaidas.

Kalbant apie testo formą ir ypač jo sudėtingumo lygmenį, turi būti taikomas tas pats 
proporcingumo principas, t. y. turi būti tinkamai derinamas valstybės narės teisėtas siekis 
užtikrinti, kad visi mokytojai jos mokyklose gerai ar net labai gerai mokėtų šalies kalbą, ir 
laisvas mokytojų judėjimas Europos Sąjungoje, t. y. nacionalinė institucija negali daryti 
nepagrįstų kliūčių Europos mokytojams, kurie pageidauja dirbti kitoje valstybėje narėje. Šiuo 
atžvilgiu tam tikros kalbos, ypač valstybinės, mokėjimo lygio reikalavimai, taikomi tam tikrų 
mokymo disciplinų atveju, gali būti pagrįstai griežtesni.
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Šiomis aplinkybėmis Komisija norėtų informuoti EP, kad peticijos pateikėja pateikė skundą 
2008 m., po kurio šių metų pabaigoje pateikė antrąjį, taip pat dėl kalbos testų.

2008 m. lapkričio 4 d. atsakydama į šį skundą Komisija smulkiai išaiškino peticijos pateikėjai 
padėtį dėl kalbos testų pagal Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
53 straipsnį. Remdamasi būtent šia direktyva peticijos pateikėja tvirtina, kad mokytojai 
migrantai (mokytojo profesija Italijoje yra reglamentuojama) Italijoje susiduria su kliūtimis. 
Pabrėžta, kad papildomas kalbos mokėjimo testas apskritai nėra pripažinimo procedūros dalis. 
Pateikta nuoroda į ETT sprendimą, kuriame išaiškinama, kad taikyti tam tikro kalbos 
mokėjimo lygio reikalavimą gali būti pateisinama remiantis pagrindiniu bendrojo intereso 
argumentu (byla Nr. C-424/97 Haim1, 59 punktas), ir nurodyta, kad mokytojo profesijos 
atveju gali būti reikalaujama mokėti kalbą tam tikru lygiu. Vis dėlto šis reikalavimas nėra 
besąlyginis, t. y. jis turi būti proporcingas ir taikomas tuo atveju, kai būtinas aptariamam 
darbui; jis neturi būti naudojamas kaip pretekstas nepriimti darbuotojų iš kitų valstybių narių.

Šiuo metu Komisija tiria, kokiu mastu teisės aktų nuostatomis, pagal kurias reikalaujama, kad 
mokytojai migrantai išlaikytų CELI 5 DOC kalbos testą Perudžos universitete, pažeidžiama 
Direktyva 2005/36/EB.

Kalbant apie peticijos pateikėjos nuomonę, esą anksčiau minėtos priemonės tėra būdas 
sumažinti užsienio mokytojų skaičių, reikėtų pasakyti, kad toks tvirtinimas turi būti 
vertinamas tik kartu su atsakymais, pateiktais į ankstesniuose skirsniuose iškeltus klausimus, 
ir kartu su visais susijusiais įrodymais.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticijos pateikėja teigia, kad Italijoje pažeidžiamas judėjimo laisvės principas, nes 
nepripažįstamos profesinės mokytojo kvalifikacijos, įgytos kitose ES valstybėse narėse.

Italijoje peticijos pateikėja siekdama jos rumunų kalbos mokytojos kvalifikacijos pripažinimo 
susidūrė su problemomis. Nors jos prancūzų kalbos mokytojos kvalifikacija buvo sėkmingai 
pripažinta, rumunų kalbos mokytojos kvalifikacijos atveju to neįvyko. Be to, ji teigia, kad 
kvalifikuotiems mokytojams iš ES Italijoje nustatytu reikalavimu, kad jų italų kalbos žinios 
būtų paliudytos tik CELI 5 DOC diplomu, kurį išduoda tik Perugia Università per Stranieri, 
siekiama suvaržyti užsienio mokytojų pripažinimą Italijoje.

Komisija jau žinojo apie šį atvejį, nes 2008 m. lapkričio mėn. buvo gavusi peticijos pateikėjos 
pateiktą skundą. 2008 m. lapkričio 4 d. peticijos pateikėjai buvo nusiųsta skundo analizė, 
kurią gavusi 2008 m. lapkričio 12 d. peticijos pateikėja pateikė papildomų paaiškinimų. Šiuo 
pagrindu 2009 m. gegužės 4 d. peticijos pateikėjai buvo pateikta papildoma analizė, į kurią tą 
pačią dieną gautas atsakymas.

Komisijos pastabos dėl peticijos
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Profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Teisės aktas, kuriame apibrėžtos profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatos, yra Direktyva 
2005/36/EB1. Ši Direktyva taikoma, kai profesija reglamentuojama priimančiojoje valstybėje 
narėje ir kai paraiškos pateikėjas yra įgijęs

– profesinę kvalifikaciją ES arba
– [jei jie įgijo profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir jei jie įgijo 3 metų atitinkamos 
profesijos patirtį] valstybės narės, kuri pripažino šią oficialią profesinę kvalifikaciją, 
teritorijoje.

Kalbant apie mokytojo profesiją reikėtų pasakyti, kad mokytojų rengimo reikalavimai 
Europos Sąjungoje nėra suderinti, todėl šios kvalifikacijos pripažinimas reglamentuojamas 
pagal šios direktyvos III antraštinės dalies I skyriuje apibrėžtos rengimo įrodymo pripažinimo 
bendrosios sistemos nuostatas. Šios sistemos paaiškinimas yra toks: priimančioji valstybė 
narė turi leisti ES piliečiui užsiimti profesija jos teritorijoje, net jei jis neturi reikiamo 
nacionalinio diplomo, bet turi diplomą, kurio reikalaujama kitoje valstybėje narėje norint 
užsiimti ta pačia profesine veikla. Tačiau šia sistema neįvedamas automatinis profesinių 
kvalifikacijų pripažinimas. Tik tais atvejais, kai yra esminių skirtumų tarp migranto 
išsilavinimo ir profesinio mokymo sąlygų (trukmės arba veiklos sričių įvairovės atžvilgiu), ir 
atitinkamų reikalavimų priimančioje valstybėje narėje, pastaroji gali taikyti migrantui 
kompensacines priemones (pvz., adaptacijos laikotarpį arba tinkamumo testą). Pageidaujamą 
priemonę pasirenka pats migrantas.

Direktyvos 2005/36/EC taikymas peticijos pateikėjos atveju:

a) Prancūzų kalbos mokytojo kvalifikacija

Peticijos pateikėjos prancūzų kalbos mokytojo kvalifikacija Italijoje jau pripažinta.

b) Rumunų kalbos mokytojo kvalifikacija

Peticijos pateikėja informavo Komisiją, kad Italijos valdžios institucijos ir toliau atsisako 
pripažinti jos rumunų kalbos mokytojo kvalifikaciją (2007 m. gruodžio mėn. Italijos valdžios 
institucijų sprendimas).

Iš Italijos valdžios institucijų sprendimo turinio Komisija daro išvadą, kad rumunų kalbos 
mokytojo profesija nėra Italijos teisės aktais reguliuojama profesija. Dėl to peticijos 
pateikėjos atveju netaikoma Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. 
Komisijos išvadą patvirtina ir tai, kad, nors Rumunijos ambasada Romoje atlieka rumunų, 
kaip gimtosios kalbos, mokytojų, kurie siekia mokyti rumunų kalbos Italijos mokyklose, 
atrankos procedūrą, šiems mokytojams algą moka Rumunijos (o ne Italijos) Vyriausybė, be 
to, visa ši veikla yra bandomosios programos, kurią kartu parengė Italija ir Rumunijos 
švietimo ministerija, dalis. Tai, kad ši bandomoji programa taikoma bendradarbiaujant su 
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Italijos valdžios institucijomis, dar nereiškia, kad Italijoje reglamentuojama rumunų kalbos 
mokytojo profesija. Be to, pažymėtina, kad šiems mokytojams atlyginimą moka Rumunijos 
Vyriausybė, o ne Italijos institucijos.

Komisijos pozicija šiuo klausimu tebėra nepakitusi, net ir atsižvelgiant į peticijos pateikėjos 
pateiktą papildomą informaciją. Ji informavo Komisiją, kad scuole di specializzazione 
all'insegnamento (SISS) programa suteikia galimybę lankyti mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
kursus Italijoje, tačiau taip pat nurodė, kad rumunų kalba, kaip atskira disciplina, Italijos 
valstybinėse mokyklose nėra dėstoma. Remdamasi šia informacija Komisija dar kartą padarė 
išvadą, kad rumunų kalbos mokytojo profesija nėra Italijos teisės aktais reglamentuojama 
profesija ir todėl peticijos pateikėja turi turėti galimybę mokyti rumunų kalbos visose kitose 
įstaigose Italijoje, išskyrus valstybines mokyklas, nereikalaujant iš jos gauti šios mokytojo 
kvalifikacijos pripažinimą.

c) Italų kalbos mokėjimo testas

Kalbant apie reikalavimą atlikti italų kalbos mokėjimo lygio testą CELI 5 DOC, reikėtų 
pasakyti, kad 2008 m. lapkričio 12 d. peticijos pateikėja nurodė Komisijai, kad tai nėra su jos 
atveju susijęs klausimas. Vis dėlto ji domisi šiuo klausimu, nes pažįsta nemažai asmenų, kurie 
turi pateikti šį pažymėjimą, o tai, jos teigimu, varžo kvalifikuotų mokytojų judumą.

Komisija, pasitelkusi problemų sprendimo mechanizmą EU PILOT, pradėjo nagrinėti 
klausimą, susijusį su Italijoje taikomo CELI 5 DOC testo teisiniu pagrindu, ir prašo pateikti 
papildomų paaiškinimų dėl atitinkamų teisės aktų nuostatų taikymo mokytojo profesijai. 
2009 m. liepos 21 d. Italijos valdžios institucijos pateikė savo atsakymą. Komisija analizuos 
atsakymą ir priims sprendimą dėl tolesnio šio klausimo sprendimo.

Su šiuo klausimu susijusi nuostata apibrėžta Direktyvos 2005/36/EB 53 straipsnyje, kuriame 
sakoma, kad valstybės narės gali reikalauti, kad asmenys, kurių profesinė kvalifikacija 
pripažinta, turi mokėti kalbų, būtinų užsiimti profesine veikla priimančiojoje valstybėje 
narėje. Vis dėlto kalbos mokėjimo lygio testas nėra oficiali pripažinimo procedūros dalis. 
Tačiau taikant testą turėtų būti laikomasi proporcingumo principo, kaip patvirtinta ETT 
sprendime (C-424/97 Haim II).

Išvados

Komisija daro išvadą, kad pateiktuose dokumentuose nėra jokių įrodymų, kuriais remiantis 
galima būtų nuspręsti, kad peticijos pateikėjos atveju pažeisti ES teisės aktai:

– peticijos pateikėjos prancūzų kalbos mokytojo kvalifikacija pripažinta;
– peticijos pateikėjai nebūtina gauti rumunų kalbos mokytojo kvalifikacijos pripažinimą;
– peticijos pateikėjai nedaro įtakos reikalavimas atlikti italų kalbos mokėjimo lygio testą 
CELI 5 DOC ir gauti atitinkamą liudijimą (nes ji yra baigusi Italijos universitetą).“


