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leidimo jiems dirbti, kurią pateikė Ispanijos pilietė Paula Romero Ganuza

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra Ispanijos pilietė. Ji dirba Vokietijoje mokytoja pagal terminuotą darbo 
sutartį. Peticijos pateikėja negali sudaryti neterminuotos darbo sutarties, nes, kitaip nei 
daugumoje kitų ES valstybių narių, Vokietijos mokytojai yra daugiau nei vieno dalyko 
specialistai. Taigi jei peticijos pateikėja norėtų gauti nuolatinį mokytojo darbą Vokietijoje, ji 
turi įgyti antrą išsilavinimą. Peticijos pateikėjos nuomone, šis klausimas reglamentuojamas 
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Leidimo įgyti išsilavinimą 
procedūra ir pripažinimas antro dalyko mokytoju priklauso nuo kultūros ministro 
patvirtinimo. Peticijos pateikėjos manymu, pripažinimo procedūra yra neskaidri, ja 
diskriminuojami mokytojai iš kitų ES valstybių narių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Peticija susijusi su nuolatinio mokytojo darbo gavimo reikalavimais Vokietijoje. Jei peticijos 
pateikėja norėtų gauti nuolatinį darbą Vokietijoje, ji turi įgyti antrą išsilavinimą. Peticijos 
pateikėjos manymu, pripažinimo procedūra yra neskaidri, ja diskriminuojami mokytojai iš 
kitų ES valstybių narių.

Europos Sąjungoje mokytojo kvalifikacijos pripažinimo reikalavimai nesuderinti. Mokytojo 
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kvalifikacijos pripažinimas priskiriamas vadinamosios profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
bendrosios sistemos nuostatoms, kaip nustatyta Profesinių kvalifikacijų direktyvos 
III antraštinės dalies I skyriuje. Pagal bendrąją sistemą nenumatyta automatiškai pripažinti 
profesinių kvalifikacijų. Remiantis loginiu šios sistemos pagrindu, nustatyta, kad priimančioji 
valstybė narė (šiuo atveju Vokietija) turi leisti ES piliečiui verstis profesija savo teritorijoje ir 
tada, kai jis (ji) nėra įgijęs (-usi) diplomo pagal šalies viduje galiojančias taisykles, jeigu 
šis (ši) pilietis (-ė) yra įgijęs (-usi) diplomą, reikalingą verstis ta pačia profesija, pagal kitoje 
valstybėje nustatytus reikalavimus.

Jeigu peticijos pateikėja turi tinkamą kvalifikaciją dirbti mokytoja Ispanijoje, Vokietija turi 
taikyti pirmiau minėtą direktyvos bendrąją sistemą. Tokiu atveju kompetentinga Vokietijos 
institucija turi palyginti peticijos pateikėjos išsilavinimą ir paruošimą su išsilavinimu ir 
paruošimu, kurio reikia minėtai profesijai Vokietijoje. Jeigu tarp peticijos pateikėjos 
išsilavinimo bei paruošimo ir reikalavimų Vokietijoje yra didelių skirtumų (dėl trukmės ar 
dalykų aprėpties), Vokietija gali taikyti kompensacinę priemonę (adaptacijos laikotarpį ar 
profesinio tinkamumo testą).

Kadangi vertimosi mokytojo profesija sąlygos nesuderintos Bendrijos lygmeniu, valstybės 
narės išsaugo teisę nustatyti tas sąlygas. Vis dėlto byloje Nr. C-102/02 Beuttenmüller Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas nustatė, kad tikėtina, jog reikalavimas, kad mokytojas būtų 
bent dviejų dalykų specialistas, net jeigu pareiškėjas nori mokyti tik vieną dalyką pagal savo 
išsilavinimą ir paruošimą, gali trukdyti daugeliui ES piliečių užsiimti mokytojo profesija 
atitinkamoje priimančioje valstybėje narėje, nors jie ir turi reikiamą kvalifikaciją verstis šia 
profesija savo kilmės valstybėje narėje. Komisijos tarnybų manymu, būtų naudinga, jeigu 
valdžios institucijų požiūris į tai, kaip įgyjama antro dalyko kompetencija, būtų lankstus.

Iš peticijos atrodo, kad Vokietijos valdžios institucijos išnagrinėjo peticijos pateikėjos
paraišką ir nusprendė, kad peticijos pateikėjos išsilavinimas ir paruošimas iš esmės skiriasi 
nuo reikalavimų Vokietijoje. Pasak peticijos pateikėjos, jos pasiūlė visą vieno dalyko 
išsilavinimo ir paruošimo programą kaip kompensacinę priemonę, nors peticijos pateikėja 
kaip antrą kalbą jau studijavo vokiečių kalbą Vokietijoje.  
Komisijos tarnybos negali vertinti nei informacijos, susijusios su peticijos pateikėjos 
nacionaline kvalifikacija, nei smulkių vertimosi profesija reikalavimų Vokietijoje. Komisijos 
tarnybos gali patikrinti, ar valstybė narė įvykdė Profesinių kvalifikacijų direktyvos 
reikalavimą pasiūlyti kompensacines priemones esminių skirtumų atveju. Ji negali įvertinti, ar 
konkreti kompensacinė priemonė tinkama tam tikriems esminiams skirtumams kompensuoti.

Remiantis pateikta informacija, kompetentingos valdžios institucijos, regis, pasiūlė tik 
adaptacinio laikotarpio galimybę (visą vieno dalyko išsilavinimo ir paruošimo programą).
Remiantis direktyvos 14 straipsnio 2 dalimi, kompetentinga valdžios institucija pareiškėjui 
turėtų leisti pasirinkti arba adaptacijos laikotarpį, arba tinkamumo testą.

Be to, jeigu veiklos sričių skirtumai abiejose valstybėse narėse tokie dideli, kad iš tiesų 
reikalinga visa išsilavinimo ir parengimo programa, kad būtų kompensuotos spragos ir veikla 
galėtų būti atskirta nuo kitos profesijos veiklos, jeigu specialistas to reikalauja, priimančioji 
valstybė narė pareiškėjo prašymu turi iš dalies užtikrinti prieinamumą.

Būtent byloje Nr. C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas nurodė, kad:
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„<...> EB 39 ir EB 43 straipsniai nedraudžia valstybei narei neleisti pradėti dirbti iš dalies 
pagal profesiją, kai suinteresuoto asmens mokymo spragos, lyginant su reikalaujamu mokymu 
priimančiojoje valstybėje narėje, gali būti veiksmingai užpildomos minėtos direktyvos 4 
straipsnio 1 dalyje numatytomis kompensavimo priemonėmis Tačiau EB 39 ir EB 43 
straipsniai draudžia valstybei narei neleisti pradėti dirbti iš dalies, kai to prašo suinteresuotas 
asmuo ir kai veiklos sričių skirtumai yra tokie dideli, kad iš tikrųjų reikėtų baigti visą 
mokymą, nebent šis atsisakymas leisti pradėti dirbti iš dalies yra pateisinamas privalomais 
bendro intereso reikalavimais, užtikrinančiais jais siekiamo tikslo įgyvendinimą, neviršijant 
to, kas būtina jį pasiekti (39 punktas).“1

Išvada

Vokietijos valdžios institucijos, esant dideliems skirtumams, gali skirti kompensacinę 
priemonę. Vis dėlto Komisijos tarnybos negali vertinti kompensacinės priemonės būtinumo ar 
proporcingumo šio atvejo aplinkybių atžvilgiu. Bet kokiu atveju Vokietijos valdžios 
institucijos turėjo pasiūlyti atlikti tinkamumo testą ir peticijos pateikėjo prašymų turėjo 
apsvarstyti dalinį mokytojo profesijos prieinamumo užtikrinimą.
Peticijos pateikėja galėtų pateikti skundą SOLVIT internetiniam problemų sprendimo tinklui, 
kurio veikloje drauge dalyvauja ES valstybės narės siekdamos spręsti dėl viešųjų institucijų 
netinkamai taikomų vidaus rinkos teisės aktų kylančias problemas ne teismo būdu.
Kiekvienoje valstybėje narėje yra po SOLVIT centrą, kuriame teikiama pagalba, susijusi su 
piliečių ir įmonių skundais. Šie centrai yra nacionalinės administracijos dalis. Jie įpareigoti 
per dešimt savaičių pateikti realius problemų sprendimus. Daugiau informacijos apie SOLVIT 
galite rasti šioje interneto svetainėje http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm.

Jeigu peticijos pateikėjas norėtų prašyti iš naujo įvertinti kompensacinę priemonę, jis arba ji 
turėtų užginčyti Vokietijos valdžios institucijų sprendimą ir (arba) kompetentingam 
nacionaliniam Vokietijos teismui pateikti apeliacinį skundą.“

                                               
1 2006 m. sausio 19 d. byla Nr. C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.


