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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0619/2010 dėl kūno kultūros mokytojo diplomo pripažinimo 
Prancūzijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Laszlo Siklosi

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Prancūzijoje negali dirbti kūno kultūros mokytoju 
viešbutyje, nes oficialūs Vengrijoje išduoti jo diplomai nepripažįstami. Peticijos pateikėjas 
ėmėsi veiksmų, kad Prancūzijos valdžios institucijos pripažintų jo diplomus, o kol kas 
neranda darbo pagal savo profesiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 gruodžio 9 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas turi Vengrijos aukštojo mokslo – universiteto kūno kultūros mokytojo –
diplomą, kurį jam išdavė Vengrijos universitetas, jam taip pat suteikta sporto trenerio 
kvalifikacija. Ji skundžiasi, kad Prancūzijos valdžios institucijos neleidžia jam užsiimti savo 
profesine veikla Prancūzijoje. Jis taip pat teigia, kad Prancūzijos valdžios institucijos užkrovė 
jam per didelę administracinę naštą šešis kartus pareikalavusios pateikti visą dokumentų 
rinkinį. 

Komisijos pastabos
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Komisija pažymi, kad Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1 nedaro 
poveikio valstybių narių kompetencijai pasirinkti, ar reguliuoti kūno kultūros mokytojo ir 
sporto trenerio profesijas, ar jų nereguliuoti, taip pat apibrėžti konkrečius reikalavimus 
užsiimti šia profesine veikla, jei ji reguliuojama. Direktyvoje nurodyta, kokiomis sąlygomis 
asmenys, įgiję savo kvalifikacijas kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti profesine veikla 
priimančiojoje valstybėje narėje remiantis įsisteigimo arba paslaugų teikimo principais. 

Direktyvoje 2005/36/EB ES lygmeniu suderinti septynių profesijų rengimo reikalavimai, bet 
kūno kultūros mokytojo ir sporto trenerio profesijos į šį sąrašą nepatenka. Todėl kūno 
kultūros mokytojų ir sporto trenerių iš kitų valstybių narių, norinčių užsiimti savo profesine 
veikla Prancūzijoje, profesinės kvalifikacijos nėra pripažįstamos automatiškai. Jų 
kvalifikacijų pripažinimui taikoma vadinamoji „bendroji sistema“. Pagal šią sistemą 
pareiškėjai turi pateikti prašymą pripažinti jų profesines kvalifikacijas ir, tuo atveju, jei esama 
esminių skirtumų tarp jų rengimo ir priimančiosios valstybės narės (šiuo atveju – Prancūzijos) 
mokymo reikalavimų, baigti prisitaikymo laikotarpį arba atlikti tinkamumo testą (direktyvos 
14 straipsnis).

Pagal direktyvą kompetentingos Prancūzijos valdžios institucijos turi patvirtinti prašymo dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo gavimą per vieną mėnesį nuo jo gavimo ir informuoti 
pareiškėją apie bet kokius trūkstamus dokumentus. Prašymo nagrinėjimo procedūrą turi būti 
užbaigta kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per tris mėnesius nuo dienos, kurią buvo pateiktas 
visas pareiškėjo dokumentų rinkinys. Tam tikrai atvejais šis terminas gali būti pratęstas 
daugiausia vienu mėnesiu (todėl ilgiausia procedūros trukmė yra keturi mėnesiai). Baigus šią 
procedūrą turi būti priimtas pagrįstas kompetentingų valdžios institucijų sprendimas. 
Spendimą ar jo nepriėmimą per nustatytą terminą galima apskųsti pagal nacionalinius 
įstatymus. 

Remiantis pateikta informacija nėra aišku, ar Prancūzijos valdžios institucijos laikėsi minėtų 
direktyvos taisyklių. Vis dėlto atrodo, kad pareiškėjui užkrauta administracinė našta 
(prašymas šešis kartus pateikti visą jo dokumentų rinkinį) neatitinka direktyvos nuostatų.

Be to, iš peticijos nėra aišku, ar peticijos pateikėjas prašė pripažinti jo profesines ar mokslines 
kvalifikacijas, ir, jei taip, kokį laipsnį (profesiją) prašyta pripažinti. Šiuos dalykus svarbu 
atskirti:  suteikiant mokslinių kvalifikacijų pripažinimą siekiama įvertinti diplomo mokslinę 
vertę, kai norima, pvz., tęsti studijas vienoje valstybėje narėje arba informuoti galimą privatų 
darbdavį. Kita vertus, profesinių kvalifikacijų pripažinimas reikalingas, kai specialistas, įgijęs 
kvalifikacijas vienoje valstybėje narėje, nori vykdyti savo veiklą kitoje valstybėje narėje, 
kurioje jo profesija teisiškai reglamentuota. Pagrindinės profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
taisyklės nustatytos Europos lygmeniu2, bet mokslinių kvalifikacijų pripažinimas priklauso 
nacionalinių vyriausybių kompetencijai ir Komisija gali imtis veiksmų tik tais atvejais, kai 
atsisakymas pripažinti kvalifikaciją yra diskriminacija dėl tautybės arba kai dėl 
neproporcingai ilgų arba brangių procedūrų ribojama judėjimo laisvė.
                                               
1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30, p. 22–142.
2 Šios taisyklės konsoliduotos 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30, p. 22–142. ˇr. 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm
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Iš pateiktos informacijos taip pat neaišku, koks buvo Prancūzijos valdžios institucijų 
sprendimas ir ar buvo pritaikytos kokios nors kompensacinės priemonės.

Išvados

Komisija siūlytų peticijos pateikėjui susisiekti su SOLVIT1 – problemų sprendimo tinklu, į 
kurį įtrauktos visų ES valstybių narių nacionalinės administracijos, įsipareigojusios greitai, 
internetu ir išvengiant teismo išspręsti su netinkamu ES teisės taikymu valstybinėse 
institucijose susijusias problemas. SOLVIT paslaugos taip pat yra nemokamos.“ 

                                               
1 http://ec.europa.eu/solvit/.


