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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1069/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā S. B, par 
skolotāju atzīšanu un valodas prasmes prasībām skolotājiem Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka eiropiešiem, kas vēlas saņemt profesionāla skolotāja 
kvalifikācijas, kas iegūta citā valstī, atzīšanu Itālijā, vispārēji prasa uzrādīt CELI 5 DOC
diplomu par valodas prasmi, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumu. CELI 5 DOC pārbaudījumi 
notiek divas reizes gadā Perudžā par maksu aptuveni EUR 1000, ietverot ceļošanas un 
izmitināšanas izmaksas, pauž lūgumraksta iesniedzēja. Viņa apgalvo, ka itāliski nerunājošo 
personu reģistrācijai Itālijas universitātēs piemēro daudz zemākus standartus, un viņa uzskata, 
ka CELI 5 DOC prasība vienkārši ir līdzeklis, kā līdz minimumam samazināt to skolotāju 
skaitu, kuri mācījušies ārpus Itālijas. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst arī pret, viņasprāt, 
vispārīgo noteikumu neskaidru un patvaļīgu izņēmumu, argumentējot, ka, lai gan Itālijā 
pastāv SISS iespējas rumāņiem, rumāņu valodas skolotājus atbildīgā Itālijas ministrija 
neatzīst. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz attiecīgo tiesību aktu izskaidrošanu un uzlabošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka eiropiešiem, kuri Itālijā lūdz savu profesionālo skolotāja 
kvalifikāciju, kas iegūtas citā dalībvalstī, atzīšanu, parasti kopā ar pieteikumu jāuzrāda 
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diploms CELI 5 DOC, kas apliecina viņu padziļinātās itāļu valodas zināšanas. Pārbaudījumi 
diploma CELI 5 DOC iegūšanai notiek tikai divas reizes gadā Perudžā. Turklāt saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzējas pausto tie maksā aptuveni EUR 1000, ja iekļauj arī ceļošanas un 
izmitināšanas izmaksas. Salīdzinājumam viņa uzsver, ka itāļu valodā nerunājošai personai, 
iestājoties Itālijas universitātēs, tiek piemēroti zemāki standarti. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka diploma CELI 5 DOC prasība vienkārši ir līdzeklis, kā Itālijā pēc iespējas 
samazināt to skolotāju skaitu, kuri izglītību ieguvuši ārpus Itālijas.

Viņa min, ka Itālijas tiesiskais regulējums paredz izņēmumus minētajā pārbaudījuma praksē. 
Tomēr uzskata, ka šie izņēmumi ir patvaļīgi un neskaidri.

Attiecībā uz viņas personisko situāciju lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka, neraugoties uz to, 
ka pastāv tādas iespējas kā SISS (Skola vidusskolas skolotājiem-speciālistiem), kas sniedz 
iespēju kvalificēt personas, kuras ieradušās Itālijā mācīt rumāņu valodu, atbildīgā Itālijas 
ministrija būtu gatava atzīt vienīgi viņas „franču valodas skolotājas” profesiju, kuras atzīšanu 
viņa, starp citu, vēl nav ieguvusi. Turpretim „rumāņu valodas skolotājas” kvalifikāciju Itālijas 
varas iestādes atsakās atzīt, jo neuzskata to par „profesiju”.

Pēc pirmās lietas analīzes iespējams secināt, ka iespējamais atteikuma iemesls attiecībā uz 
rumāņu valodas mācīšanu ir tas, ka šīs valodas mācīšana nav iekļauta Itālijas skolu 
programmās.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas pausto šķēršļi, ko Itālijas varas iestādes viņai radījušas, 
var tikt piemēroti ikvienai personai, kura lūdz savu skolotāja kvalifikāciju atzīšanu Itālijā.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka pastāv Direktīvas 2005/36/EK1 pārkāpums. 
Viņa lūdz sniegt spēkā esošo noteikumu skaidrojumu un minēto tiesību aktu uzlabošanu, cita 
starpā atceļot CELI 5 DOC pārbaudījumu un to aizvietojot ar ALTE (Eiropas Valodas prasmes 
pārbaudītāju asociācija) pārbaudījumu.

Komisijas nostāja

Attiecībā uz pārbaudījumu itāļu valodas zināšanu pārbaudei Komisijas dienesti uzskata, ka 
summai par šo pārbaudījumu nevajadzētu pārsniegt patiesās administrācijas izmaksas. 
Gadījumā, kad pieprasītā maksa ir augstāka, to varētu uzskatīt par diskrimināciju, kas ir 
pretrunā ar EK līguma 12. pantu. Lūgumraksta iesniedzēja ir novērtējusi kopējo pārbaudījuma 
maksu aptuveni EUR 1000 apmērā, ietverot uzturēšanās un ceļa izdevumus. Pārbaudījuma 
kārtošanas vieta ir Perudža, taču lūgumraksta iesniedzēja nav precizējusi izbraukšanas vietu. 
Tomēr informācija, kas pašlaik ir Komisijas rīcībā, neļauj tai izteikt viedokli par Itālijas 
administrācijas pieprasītās summas samērību ar patiesajām procedūras izmaksām.

Attiecībā uz šī pārbaudījuma noteikumiem, īpaši tā grūtības pakāpi, tam pašam 
proporcionalitātes noteikumam būtu jāattiecas gan uz dalībvalsts likumīgo interesi, lai visiem 
skolotājiem tās skolās būtu apmierinošas, pat augsta līmeņa, šīs valsts valodas zināšanas, no 
vienas puses, gan uz brīvu skolotāju pārvietošanos Eiropas Savienībā, kas pieprasa, lai valstu 
administrācijas neradītu nesaprātīgus šķēršļus Eiropas skolotājiem, kuri vēlas strādāt citā 
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dalībvalstī, no otras puses. Šajā kontekstā patiešām dažās izglītības nozarēs konkrētās valodas 
zināšanu prasības, īpaši valsts valodas, likumīgi var būt stingrākas salīdzinājumā ar citām 
valodām.

Šajā kontekstā Komisija vēlētos informēt EP, ka lūgumraksta iesniedzēja iesniedza sūdzību 
2008. gadā, to papildināja otra sūdzība ap 2008. gada beigām. Minētajā sūdzībā lūgumraksta 
iesniedzēja minēja arī jautājumu par valodas pārbaudēm.

Pēc šīs sūdzības saņemšanas Komisija 2008. gada 4. novembra vēstulē lūgumraksta 
iesniedzējai ir sniegusi plašu analīzi attiecībā uz jautājumu par valodas pārbaudēm saskaņā ar 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 53. pantu. Šī analīze tika 
veikta, pamatojoties uz minēto direktīvu, jo lūgumraksta iesniedzēja bija iebildusi, ka 
ceļojošie skolotāji (skolotāji Itālijā ir reglamentēta profesija) Itālijā saskaras ar šķēršļiem. 
Tika uzsvērts, ka papildu valodas zināšanu apliecinājums kopumā nav daļa no atzīšanas 
procedūras. Tika veikta atsauce uz EKT, kas argumentēja, ka noteikta valodas zināšanu 
līmeņa prasība var būt īpaši svarīgs vispārējas nozīmes apsvērums (lieta C-424/97 Haim1, 
59. punkts) un ka skolotāja profesijas gadījumā var tikt pieprasīts noteikts valodas zināšanu 
līmenis. Tomēr šīs tiesības nav beznosacījumu, un tām jābūt proporcionālām un 
nepieciešamām minētajam darbam, kā arī tās nedrīkst izmantot kā atrunu darba ņēmēju no 
citām dalībvalstīm izslēgšanai.

Komisija pašlaik izmeklē to, kā tiesiskie noteikumi, saskaņā ar kuriem ceļojošajiem 
skolotājiem jānokārto CELI 5 DOC pārbaude Perudžas Universitātē, veido 
Direktīvas 2005/36/EK pārkāpumu.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas pārliecību, ka iepriekš minētie pasākumi vienkārši 
uzskatāmi par līdzekli, kā samazināt ārvalstu skolotāju skaitu, šis pieņēmums jāņem vērā 
vienīgi saistībā ar atbildēm, kas tiks sniegtas uz uzdotajiem jautājumiem par iepriekš 
minētajiem punktiem, kā arī saistībā ar iespējamiem apstiprinošiem pierādījumiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Itālijā saistībā ar citās ES dalībvalstīs iegūtu skolotāju 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu tiek pārkāpta pārvietošanās brīvība.

Lūgumraksta iesniedzēja saskārās ar problēmām saistībā ar viņas rumāņu valodas skolotājas 
kvalifikācijas atzīšanu Itālijā. Lai arī viņas franču valodas skolotājas kvalifikācija tika 
veiksmīgi atzīta, tas tā nenotika ar viņas rumāņu valodas skolotājas kvalifikāciju. Turklāt viņa 
apgalvo, ka Itālijas noteiktajai prasībai ES kvalificētu skolotāju itāliešu valodas zināšanas 
apstiprināt vienīgi ar CELI DOC 5 sertifikātu, kuru var saņemt vienīgi Perudžas Universitātē 
ārzemniekiem, ir mērķis ierobežot ārvalstu skolotāju atzīšanu Itālijā.

Komisija jau bija informēta par šo gadījumu, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas 
2008. gada novembrī Komisijai iesniegto sūdzību. 2008. gada 4. novembrī lūgumraksta 
iesniedzējai tika nosūtīta analīze, uz kuru 2008. gada 12. novembrī lūgumraksta iesniedzēja 
sniedza paskaidrojumus. Atbilde uz lūgumraksta iesniedzējai 2009. gada 4. maijā nosūtīto 
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papildu analīzi tika saņemta tajā pašā dienā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Juridiskais instruments, kas reglamentē profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir Direktīva 
2005/36/EK1. Šo Direktīvu piemēro, ja profesija tiek reglamentēta uzņemošajā dalībvalstī un 
ja pieteikuma iesniedzējs ir ieguvis 

- vai nu profesionālo kvalifikāciju ES, vai
- [ja viņš/viņa profesionālo kvalifikāciju ieguvusi trešā valstī vai viņam ir trīs gadu 
profesionālā pieredze attiecīgajā profesijā] tās dalībvalsts teritorijā, kura šo kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu ir atzinusi.

Skolotāju profesijai apmācību prasības Eiropas Savienībā nav saskaņotas, un tādēļ šīs 
kvalifikācijas atzīšana notiek pēc tā saucamās vispārējās sistēmas apmācības apliecinājumu 
atzīšanas noteikumiem, kā noteikts direktīvas III sadaļas I nodaļā. Šīs sistēmas loģiskais 
pamats ir, ka uzņemošajai dalībvalstij ir jāļauj ES pilsonim strādāt profesijā tās teritorijā pat 
tad, ja viņam nav vajadzīgā valsts diploma, ar nosacījumu, ka viņam ir diploms, kas 
nepieciešams, lai uzsāktu vai turpinātu darbu profesijā citā dalībvalstī. Tomēr šī sistēma 
neievieš automātisku profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Ja pastāv ievērojamas atšķirības 
starp ieceļotāja izglītību un apmācību (attiecībā uz ilgumu vai darbības jomu) un uzņemošās 
dalībvalsts prasībām, minētā dalībvalsts var piemērot kompensācijas pasākumus (adaptācijas 
periodu vai zināšanu pārbaudi) attiecībā uz ieceļotāju, bet ieceļotāja ziņā ir izvēlēties vienu no 
tiem.

Direktīvas 2005/36/EK piemērošana lūgumraksta iesniedzējas gadījumā

a) Franču valodas skolotājas kvalifikācija

Lūgumraksta iesniedzējas franču valodas skolotājas kvalifikācija jau ir atzīta Itālijā.

b) Rumāņu valodas skolotājas kvalifikācija

Attiecībā uz rumāņu valodas skolotājas kvalifikāciju lūgumraksta iesniedzēja informēja 
Komisiju, ka Itālijas varas iestādes joprojām atsakās atzīt viņas kvalifikāciju (Itālijas varas 
iestāžu 2007. gada decembra lēmums).

No Itālijas lēmuma satura Komisija secina, ka rumāņu valodas skolotāja profesija Itālijā nav 
reglamentēta profesija. Tādēļ Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
nav piemērojama lūgumraksta iesniedzējas gadījumā. Papildu argumenti, kas apstiprina 
Komisijas secinājumu ir tādi, ka, lai arī Rumānijas vēstniecība Romā veic atlases procedūru 
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skolotājiem ar rumāņu kā dzimto valodu, kuri mācīs rumāņu valodu Itālijas skolās, algu šiem 
skolotājiem maksās Rumānijas valdība (nevis Itālijas varas iestādes) un viss šis process ir daļa 
no Itālijas un Rumānijas Izglītības ministrijas izveidotās eksperimentālās programmas. Pat, ja 
šī eksperimentālā programma tiktu piemērota sadarbībā ar Itālijas varas iestādēm, tas 
nenozīmē, ka rumāņu valodas skolotāja profesija Itālijā ir reglamentēta. Turklāt jāatzīmē, ka 
algas šiem skolotājiem acīmredzot maksā Rumānijas valdība un nevis Itālijas varas iestādes.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzējas sniegto papildu informāciju, Komisijas nostāja attiecībā 
uz šo jautājumu paliek nemainīga. Viņa bija informējusi Komisiju par to, ka scuole di 
specializzazione all'insegnamento (SISS) piedāvā skolotājiem kvalifikācijas kursus, bet tajā 
pašā laikā norādīja, ka rumāņu valoda kā priekšmets netiek mācīta Itālijas valsts skolās. No 
šīs informācijas Komisija atkārtoti secina, ka rumāņu valodas mācīšana nav reglamentēta 
profesija Itālijā un tādēļ lūgumraksta iesniedzējai jābūt iespējai mācīt rumāņu valodu citās 
Itālijas iestādēs, izņemot valsts skolas, bez nepieciešamības atzīt viņas skolotājas 
kvalifikāciju.

c) Itāliešu valodas zināšanu apstiprināšana

Attiecībā uz prasību apstiprināt itāliešu valodas zināšanas ar CELI 5 DOC, lūgumraksta 
iesniedzēja 2008. gada 12. novembrī Komisijai norādīja, ka šis jautājums neattiecas uz viņas 
gadījumu. Tomēr viņai ir interese par šo jautājumu, jo viņa zina vairākas personas, kas 
saņēmušas šo sertifikātu, kas, viņasprāt, ierobežo kvalificētu skolotāju pārvietošanos.

Komisija projekta ES-Pilot ietvaros ir uzsākusi lietu pret Itāliju, vēloties saņemt informāciju 
par CELI 5 DOC juridisko pamatu un prasot turpmākus paskaidrojumus par attiecīgo 
noteikumu piemērošanu skolotāju profesijai. Itālijas varas iestādes savu atbildi sniedza 
2009. gada 21. jūlijā. Komisija veiks atbildes analīzi un pieņems lēmumu par to, kā turpmāk 
risināt šo jautājumu.

Šis jautājums Direktīvā 2005/36/EK risināts attiecīgi 53. pantā, kas nosaka, ka dalībvalstis var 
prasīt personām, uz kurām attiecas profesionālo kvalifikāciju atzīšana, to valodu zināšanas, 
kuras nepieciešamas darbības veikšanai attiecīgajā profesijā uzņēmējā dalībvalstī. Tomēr 
valodas zināšanu pārbaude nav oficiāla atzīšanas procedūras sastāvdaļa. Attiecībā uz to tiek 
piemērots proporcionalitātes tests, kā apstiprinājusi EKT prakse (C-424/97, Haim II).

Secinājumi

Komisija secina, ka šajā lietā nav pierādījumu, kas ļautu secināt, ka lūgumraksta iesniedzējas 
gadījumā būtu pārkāpti ES tiesību akti.

- lūgumraksta iesniedzējas franču valodas skolotājas kvalifikācija ir atzīta Itālijā;
- lūgumraksta iesniedzējas rumāņu valodas skolotājas kvalifikācijas atzīšana nav 
nepieciešama;
- uz lūgumraksta iesniedzēju neattiecas prasība par itāliešu valodas zināšanu apliecināšanu ar 
CELI 5 DOC sertifikātu (jo viņa Itālijā ir ieguvusi grādu itāliešu valodas studijās).”


