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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0131/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Mario Di 
Nardo, par Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu 
atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju kompetentās Itālijas iestādes 
Direktīvas 2005/36/EK piemērošanas ietvaros uzliek nepamatotus kompensācijas pasākumus 
skolotāja amata kandidātiem, kas iesniedz pieteikumu Spānijā iegūta diploma, kurš dod 
iespēju strādāt skolotāja profesijā (tas ir, Master en formacion de Profesorado), 
pielīdzināšanai. Jo īpaši Itālijas varas iestādes kā vispārēju nosacījumu maģistra grāda 
pielīdzināšanai uzliekot nosacījumu, ka Spānijas ministrijai jāpielīdzina Itālijas universitātes 
diploms.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksts ir par Spānijā iegūtu pedagoga profesionālu kvalifikāciju atzīšanu Itālijā, 
pamatojoties uz Itālijā iegūtu bakalaura grādu.

Tiesību akts, ar kuru regulē profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ir Direktīva 2005/36/EK. Uz 
skolotāju kvalifikāciju atzīšanu attiecas tā sauktie vispārējie noteikumi, proti, Direktīvas III 
nodaļas I sadaļa. Šo noteikumu būtība ir tāda, ka uzņēmējai dalībvalstij (šajā gadījumā Itālijai) 
ir jāļauj ES pilsonim strādāt profesijā tās teritorijā, pat ja viņam vai viņai nav ir nepieciešamā 
valsts diploma, ar noteikumu, ka viņam vai viņai ir citā dalībvalstī (šajā gadījumā Spānijā) 
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iegūts prasītais diploms, lai sāktu vai turpinātu darbu tajā pašā profesijā. Taču šāda sistēma 
neparedz automātisku profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Vienīgi tad, ja pastāv būtiskas 
atšķirības starp ieceļotāja izglītību un apmācību (ilgumu vai darbības jomu) un uzņēmējas 
dalībvalsts prasībām, tā var ieceļotājam noteikt kompensējošus pasākumus (adaptācijas 
periodu vai zināšanu pārbaudi), ieceļotāja ziņā atstājot viena vai otra pasākuma izvēli.

Komisija tagad ir informēta par problēmām saistībā ar Spānijā iegūtu pedagoģisko 
kvalifikāciju atzīšanu Itālijā. Saskaņā ar reglamentēto profesiju datubāzi1 (dažādu veidu) 
pedagogi kā profesija tiek reglamentēta gan Spānijā, gan Itālijā. Profesionālo kvalifikāciju 
direktīvu piemēro, ja profesija ir reglamentēta uzņēmējā dalībvalstī (kā šajā gadījumā), un 
pieteikuma iesniedzējs ir guvis pilnu kvalifikāciju izcelsmes dalībvalstī.

Kopš 2011. gada maija Komisija strādā pie šīs problēmas kopā ar Itālijas un Spānijas 
iestādēm. Svarīgs jautājums ir par to, vai pieteikuma iesniedzēji, kuri profesionālo 
kvalifikāciju ieguvuši Spānijā, pamatojoties uz Itālijas bakalaura grāda principiem, būtu 
kvalificēti mācīt Spānijā.

Lūgumraksta iesniedzējs lūgumrakstā min, ka Itālijas iestādes lūdza Itālijas bakalauru 
pieskaņot Spānijas iestāžu prasībām. Saskaņā ar pieejamo informāciju pilnas kvalifikācijas 
iegūšanai Spānijā skolotājam ir jāiegūst atbilstoša akadēmiskā kvalifikācija un pēc tam 
jāpabeidz īpaša skolotāju apmācība, lai iegūtu pedagoģiskās specializācijas profesionālo 
sertifikātu (CAP). Īpašā skolotāju apmācība nesen ir nomainīta uz Maģistra grādu (Master de 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional o Enseñanzas de Idiomas).

Ja persona daļēji ir studējusi ārzemēs, viņai nepieciešams savas izcelsmes dalībvalsts 
izsniegtu (bakalaura) diplomu pieskaņot Spānijas maģistra diplomam pedagoģijā (vai CAP).  
Pieskaņošana domāta īpaši tam, lai atzītu studijas ārvalstīs, jo pedagogam, strādājot šajā  
profesijā, vajadzētu būt īpašām kvalifikācijām mācīt attiecīgo priekšmetu.  

Komisija ir informēta par to, ka daži ārvalstu studenti, kuru zinātniskais grāds ir pielīdzināts, 
lai kļūtu par skolotājiem, papildus ir ieguvuši arī maģistra grādu.  Tomēr jāņem vērā, ka grāda 
pielīdzināšana ir vispārēja procedūra, kurā tiek atzīts ārvalstīs studētais studiju virziens, nevis 
īpašās kvalifikācijas, kas iegūtas konkrētos mācību priekšmetos. Lai iegūtu pilnu 
kvalifikāciju, jāveic īpašā kvalifikāciju pielīdzināšana.

Tā rezultātā šajā gadījumā uzņēmējai dalībvalstij nav jāatzīst Spānijas kvalifikācija, 
pamatojoties uz profesionālo kvalifikāciju direktīvu, jo pieteikuma iesniedzējs (vēl) nav 
ieguvis pilnu kvalifikāciju Spānijā.

Kā iepriekš minēts, Komisija ir sazinājusies ar Spānijas un Itālijas iestādēm, un tās visa 
iepriekšējā gada laikā ir kopā strādājušas pie šī jautājuma. Iestādes apsprieda izglītību un 
prasības pedagoga kvalifikācijas iegūšanai abās dalībvalstīs. 2012. gada 16. maijā Komisiju 
informēja, ka ir rasts risinājums problēmai par Spānijā iegūtas pedagoga kvalifikācijas 
atzīšanu. Savās 2012. gada 30. marta, 21. jūnija un 5. jūlija elektroniskajās vēstulēs Komisija 
lūdza Itālijas iestādēm sniegt galīgo apstiprinājumu.
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/commission-docs_en.htm
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