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Tema: Peticija Nr. 0131/2012 dėl teisės dirbti pagal Europos Sąjungos valstybėje 
narėje įgytą profesiją pripažinimo, kurią pateikė Italijos pilietis Mario Di 
Nardo

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjo, kompetentingos Italijos valdžios institucijos prašo taikyti pagal 
Direktyvą 2005/36/EB nepagrįstas kompensacines priemones asmenims, siekiantiems dirbti 
dėstytojais ir pateikusiems prašymą patvirtinti Ispanijoje įgytos dėstytojo (isp. master en 
formacion de Profesorado) profesijos lygiavertiškumą. Konkrečiai Ispanijos ministerijos 
ketinama prašyti patvirtinti Italijoje gauto diplomo lygiavertiškumą, laikant tai bendra 
magistro diplomo lygiavertiškumo patvirtinimo sąlyga.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Peticija susijusi su Ispanijoje įgytos mokytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimu Italijoje, 
remiantis bakalauro laipsniu, įgyjamu Italijoje.

Teisinė priemonė, kuria vadovaujamasi sprendžiant klausimus dėl profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo, yra Direktyva 2005/36/EB. Pripažįstant mokytojo kvalifikaciją taikomos 
vadinamosios bendrosios sistemos nuostatos, kaip pažymima minėtosios direktyvos 
III antraštinės dalies I skyriuje. Pagal loginį šios sistemos pagrindą nustatyta, kad priimančioji 
valstybė narė (šiuo atveju Italija) turi leisti ES piliečiui verstis savo teritorijoje profesija ir 
tada, kai jis nėra įgijęs reikalaujamo nacionalinio diplomo, jeigu šis pilietis yra įgijęs diplomą, 
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reikalingą verstis ta pačia profesija, pagal kitoje valstybėje (šiuo atveju Ispanijoje) nustatytus 
reikalavimus. Vis dėlto pagal šią sistemą nepradedamas taikyti savaiminis profesinių 
kvalifikacijų pripažinimas. Tik kai esama esminių migravusio asmens išsilavinimo bei 
mokymo ir priimančioje valstybėje galiojančių reikalavimų skirtumų (susijusių su veiklos 
trukme ar jos taikymo sritimi), pastaroji gali migravusiam asmeniui pritaikyti 
kompensuojamąją priemonę (prisitaikymo laikotarpį ar pasirengimo egzaminą), tačiau vieną 
ar kitą priemonę renkasi migravęs asmuo.

Komisija informuota apie problemas, susijusias su Ispanijoje suteiktų mokytojo kvalifikacijų 
pripažinimu Italijoje. Pagal reglamentuojamų profesijų duomenų bazę1, (kelių tipų) mokyklų 
mokytojo profesijai taikomas reglamentavimas ir Ispanijoje, ir Italijoje. Profesinių 
kvalifikacijų direktyva taikoma, jei profesija reglamentuojama priimančiojoje valstybėje 
narėje (kaip peticijoje pateikiamu atveju) ir prašymo pateikėjas yra įgijęs visapusišką 
kvalifikaciją gimtojoje valstybėje narėje.

Nuo 2011 m. gegužės mėn. Komisija kartu su Italijos ir Ispanijos valdžios institucijomis dirba 
šiuo klausimu. Svarbus klausimas yra tai, ar prašymų pateikėjai, kurie įgijo visapusišką 
profesinę kvalifikaciją Ispanijoje, remiantis Italijoje įgyjamu bakalauro laipsniu gali būti 
visapusiškai kvalifikuoti dirbti mokytojais Ispanijoje.

Peticijoje jos pateikėjas mini, kad Italijos valdžios institucijos prašė, jog Ispanijos valdžios 
institucijos pripažintų Italijoje suteikiamą bakalauro laipsnį. Pagal turimą informaciją, kad 
būtum visapusiškai kvalifikuotas mokyklos mokytojas Ispanijoje, reikia įgyti atitinkamą 
akademinę kvalifikaciją ir praeiti specialų mokytojų rengimo kursą, kurį baigus gaunamas 
pedagoginės specializacijos profesinis pažymėjimas (CAP). Specialus mokytojų rengimas 
(CAP) pastaruoju metu pakeistas ir dabar tai yra magistro laipsnis (isp. Master de Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
o Enseñanzas de Idiomas).

Jei asmuo iš dalies studijavo užsienyje, tam asmeniui reikia, kad jo gimtojoje valstybėje 
narėje suteiktas (bakalauro) diplomas ir Ispanijoje suteikiamas mokytojų magistro laipsnis 
(arba CAP) būtų vienodai pripažįstami. Pagal šią vienodo pripažinimo procedūrą konkrečiai 
pripažįstamos studijos, kurios vyko užsienyje, nes norint būti mokyklos mokytoju reikia 
įrodyti, kad asmuo turi specialią kvalifikaciją, kurios reikia, kad galėtų dėstyti atitinkamus 
dalykus.  

Komisija informuota, kad kai kurie užsienio studentai gavo vadinamąjį homologation a grado
ir papildomai magistro laipsnį, kad galėtų tapti mokytojais. Vis dėlto homologation a grado
yra labiau bendras pripažinimas, pagal kurį pripažįstama užsienyje vykusių studijų trukmė, ir 
nepripažįstama konkreti kvalifikacija pagal konkrečius dalykus. Kad būtum visapusiškai 
kvalifikuotas, reikia specialaus pripažinimo.

Todėl šiuo atveju priimančioji valstybė narė neturi pripažinti Ispanijoje suteiktos 
kvalifikacijos remiantis Profesinių kvalifikacijų direktyva, nes prašymo pateikėjas (dar) nėra 
įgijęs visapusiškos kvalifikacijos Ispanijoje.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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Kaip teigiama pirmiau, Komisija bendradarbiauja su Ispanijos ir Italijos valdžios 
institucijomis, kurios pastaraisiais metais bendradarbiavo vienos su kitomis. Šios institucijos 
diskutavo dėl išsilavinimo ir reikalavimų, kurių reikia norint tapti mokytojų abiejose 
valstybėse narėse. 2012 m. gegužės 16 d. Komisija informuota, kad rastas problemos, 
susijusios su Ispanijoje suteiktos mokytojo kvalifikacijos pripažinimu, sprendimas. Komisija 
paprašė Italijos valdžios institucijų galutinio patvirtinimo, nusiuntusi e. laiškus 2012 m. kovo 
30 d., birželio 21 d. ir liepos 5 d.


