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Tema: Peticija Nr. 1434/2010 dėl mokytojo kvalifikacijos pripažinimo 
Nyderlanduose, kurią pateikė Ispanijos pilietė L. G.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri Jungtinėje Karalystėje gavo mokytojo kvalifikacijos (QTS) diplomą, 
gyvena Nyderlanduose ir jau keletą metų dirba mokytoja. Tačiau Nyderlandų valdžios 
institucijos atmetė jos prašymą pripažinti mokytojo profesinę kvalifikaciją ir pranešė, kad 
siekiant pripažinti šią kvalifikaciją, ji turėtų atlikti praktiką (angl. induction period), kuri 
Jungtinėje Karalystėje būtina norint dirbti mokytoju. Peticijos pateikėja mano, kad tokią 
praktiką atlikti švietimo sistemoje, kuri gerokai skiriasi nuo Nyderlandų švietimo sistemos, 
nenaudinga, tuo labiau kad ji Nyderlanduose jau dirba mokytoja ir yra išklausiusi keletą kursų 
bei dalyvavusi seminaruose. Peticijos pateikėja teiraujasi, ar Nyderlandų švietimo ministerijos 
reikalavimas suderinamas su Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėja Jungtinėje Karalystėje gavo mokytojo kvalifikacijos (QTS) diplomą, 
tačiau neatliko praktikos, kuri Jungtinėje Karalystėje būtina norint tapti kvalifikuotu 
mokytoju. Peticijos pateikėja pateikė prašymą pripažinti jos kvalifikaciją Nyderlanduose. 
Nyderlandų valdžios institucijos atmetė peticijos pateikėjos prašymą teigdamos, kad jai 
nepakanka kvalifikacijos dirbti mokytoja Jungtinėje Karalystėje.
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Komisijos pastabos

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas Europos Sąjungoje reglamentuojamas Direktyvos 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatomis. Pagal šią direktyvą 
specialistas ir (arba) atvykusysis gali įsikurti valstybėje narėje ir užsiimti profesine veikla, 
kurią leidžiama vykdyti įgijus kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje, jeigu:

– priimančiojoje valstybėje narėje ši profesija reglamentuojama;

– atvykusysis Europos Sąjungoje įgijo profesinę kvalifikaciją (arba įgijo profesinę 
kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir turi trejų metų profesinę patirtį valstybės narės, kuri oficialiai 
pripažino šią profesinę kvalifikaciją, teritorijoje).

Europos Sąjungoje mokytojo kvalifikacijos pripažinimo reikalavimai nesuderinti. Mokytojo 
kvalifikacijos pripažinimas priskiriamas vadinamosios profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
bendrosios sistemos nuostatoms, kaip nustatyta Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies 
I skyriuje. Pagal bendrąją sistemą nenumatyta automatiškai pripažinti profesines 
kvalifikacijas. Pagal loginį šios sistemos pagrindą nustatyta, kad priimančioji valstybė narė 
(šiuo atveju Nyderlandai) turi leisti ES piliečiui verstis savo teritorijoje profesija ir tada, kai 
jis nėra įgijęs reikiamo nacionalinio diplomo, jeigu šis pilietis (-ė) yra įgijęs (-usi) diplomą, 
kurio reikia norint kitoje valstybėje narėje verstis ta pačia profesija.

Dėl mokytojo kvalifikacijos 1999 m. rugsėjo 1 d. Jungtinėje Karalystėje pradėta taikyti 
nuostata, kad nuo 1999 m. gegužės 7 d. kvalifikaciją įgiję mokytojai, norintys dirbti Anglijos 
valstybinėse ir specialiose privačiose mokyklose, turi sėkmingai atlikti praktiką. Praktika 
trunka tris trimestrus (ar jiems prilygstantį laikotarpį), ją atliekant apjungiama 
individualizuota stebėsenos ir paramos programa ir rezultatų vertinimas.

Todėl neatlikusi praktikos peticijos pateikėja Jungtinėje Karalystėje nelaikoma kvalifikuota 
mokytoja. Taigi šiuo atveju Direktyvos 2005/36/EB nuostatos netaikytinos. Nyderlandų 
valdžios institucijos neprivalo pripažinti peticijos pateikėjos Jungtinėje Karalystėje įgytos 
kvalifikacijos, nes, neatlikusi praktikos, Jungtinėje Karalystėje ji nelaikoma kvalifikuota 
mokytoja.

Vis dėlto tais atvejais, kai Profesinių kvalifikacijų direktyva netaikytina, Nyderlandų valdžios 
institucijos turėtų taikyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnių nuostatas. 
Nyderlandų valdžios institucijos turėtų patikrinti, ar jos privalo pripažinti peticijos pateikėjos 
kvalifikaciją remdamosi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 ir paskesniais straipsniais 
ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pvz., byloje C–354/08.

Išvados

Šiuo atveju Direktyvos 2005/36/EB nuostatos netaikytinos. Nyderlandų valdžios institucijos, 
remdamosi šia direktyva, neprivalo pripažinti peticijos pateikėjos kvalifikacijos. Vis dėlto 
Nyderlandų valdžios institucijos turi patikrinti, ar kvalifikaciją galima pripažinti remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnių nuostatomis. Šiuo etapu Komisija 
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rekomenduoja peticijos pateikėjai susisiekti su Nyderlandų profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo nacionaliniu kontaktiniu asmeniu1.

Nors šiuo atveju Profesinių kvalifikacijų direktyvos nuostatos netaikytinos, kontaktinis asmuo 
galėtų padėti peticijos pateikėjai ir informuoti ją apie jos teises.“

                                               
1 Kitty Wigleven, tel. +31 70 426 02 86, faks. +31 70 426 03 95, el. paštas 
wigleven@nuffic.nl.


