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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az illetékes olasz hatóságok a 2005/36/EK irányelv alapján 
indokolatlan kompenzációs intézkedéseket követelnek meg azoktól a leendő tanároktól, akik 
Spanyolországban szerzett, úgynevezett tanári mesterképzés (Master en formacion de 
Profesorado) honosítását kérik, amely lehetővé teszi, hogy tanárként dolgozzanak. 
Nevezetesen, a mesterdiploma elfogadásának általános feltételeként a hatóságok igazolást 
kérnek a spanyol minisztériumtól arról, hogy a képesítés egyenrangú az olasz diplomával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció egy olaszországi alapképzés után Spanyolországban szerzett tanári szakmai 
képesítés olaszországi elismerésére vonatkozik.

A szakmai képesítések elismerését szabályozó jogi eszköz a 2005/36/EK irányelv. A tanári 
szakképesítések elismerése a 2005/36/EK irányelv III. címének I. fejezetében megállapított, 
az ún. szakképesítések elismerésének általános rendszere rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozik. E rendszer alapja az, hogy a fogadó tagállamnak (ebben az esetben Olaszországnak) 
lehetővé kell tennie az uniós polgár számára, hogy területén szakmát gyakorolhasson, még 
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abban az esetben is, ha az érintett személy nem rendelkezik a szükséges nemzeti oklevéllel, 
feltéve, hogy olyan oklevele van, amely egy másik tagállamban (ebben az esetben 
Spanyolországban) szükséges ugyanazon szakma megkezdéséhez vagy gyakorlásához. Ez a 
rendszer azonban nem írja elő a szakmai képesítések automatikus elismerését. A fogadó 
tagállam csak abban az esetben írhat elő kompenzációs intézkedést (alkalmazkodási időszak 
vagy alkalmassági vizsga) a migráns számára, aki választhat a két intézkedés közül, ha 
alapvető különbségek vannak a migráns oktatása és képzése, illetve a fogadó állam 
követelményei között.

A Bizottságnak tudomása van róla, hogy problémák vannak a spanyol tanári képesítések 
olaszországi elismerésével. A szabályozott szakmák adatbázisa szerint1 a tanári szakma 
számos típusa mind Spanyolországban, mind Olaszországban szabályozva van. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelvet kell alkalmazni abban az esetben, ha a kérdéses 
szakma szabályozva van a fogadó tagállamban (ami jelen esetben így van), és ha a kérelmező 
teljes körű képesítéssel rendelkezik a saját tagállamában.

A Bizottság 2011 májusa óta dolgozik közösen az olasz és a spanyol hatóságokkal a probléma 
megoldásán. A központi kérdés az volt, hogy az olaszországi alapképzés után a szakmai 
képesítésüket Spanyolországban megszerző kérelmezők teljes körű képesítéssel rendelkeznek-
e ahhoz, hogy Spanyolországban taníthassanak.

A petíció benyújtója kifejti a petícióban, hogy az olasz hatóságok azt kérték, hogy a spanyol 
hatóságok honosítsák az olasz alapképesítést. A rendelkezésre álló információk szerint ahhoz, 
hogy valaki teljes körű tanári képesítéssel rendelkezzen Spanyolországban, megfelelő 
egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie, valamint el kell végeznie a pedagógiai specializáció 
szakképesítés megszerzéséhez vezető speciális tanárképzést (CAP). A speciális tanárképzést 
(CAP) az utóbbi időben megváltoztatták, és most már mesterdiplomának hívják (Master de 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional o Enseñanzas de Idiomas).

Ha egy személy részben külföldön tanult, szüksége van a saját tagállamában szerzett 
alapdiploma honosítására és egy spanyol tanári mesterdiplomára (vagy a CAP-ra). A 
honosítás kimondottan a külföldön folytatott tanulmányokat ismeri el, mivel a tanári szakma 
gyakorlásához meghatározott képesítéseket kell demonstrálni az adott tárgyak tanításához.  

A Bizottságnak tudomása van róla, hogy néhány külföldi diák honosíttatta az alapdiplomáját, 
emellett megszerezte a tanári mesterfokozatot. Az alapdiplomának ez a fajta honosítása 
azonban általánosabb jellegű honosítás, amely a külföldi tanulmányok időtartamát elismeri 
ugyan, de nem ismeri el a meghatározott tárgyakban szerzett meghatározott képesítéseket. A 
teljes körű képesítéshez különleges honosítás szükséges.

Ebből következik, hogy ebben az esetben a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv 
alapján a fogadó tagállamnak nem kell elismernie a spanyol képesítést, mivel a kérelmező 
(még) nem rendelkezik teljes körű képesítéssel Spanyolországban.

Mint fentebb említettük, a Bizottság kapcsolatban áll a spanyol és az olasz hatóságokkal, akik 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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egymással is kapcsolatban álltak az elmúlt év során. A hatóságok megvitatták a tanári 
végzettséghez a két tagállamban szükséges oktatást és követelményeket. 2012. május 16-án a 
Bizottságot arról tájékoztatták, hogy megoldást találtak a spanyol tanári képesítések 
elismerésére vonatkozó problémákra. 2012. március 30-án, június 21-én és július 5-én a 
Bizottság e-mailben kérte az olasz hatóságokat az információ végleges megerősítésére.


