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Temats: Lūgumraksts Nr. 0688/2019, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais A. T., par 
grūtībām panākt viņa kvalifikāciju atzīšanu, lai ārzemniekiem mācītu itāļu 
valodu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka Itālijas Izglītības, universitāšu un pētniecības 
ministrija viņam nav izsniegusi nepieciešamo atbilstības apliecinājumu, bez kura viņš netiek 
uzskatīts par kvalificētu, lai mācītu itāļu valodu ārzemniekiem. Itālijas iestādes norāda, ka 
attiecīgais dokuments ir paredzēts tikai tām personām, kurām nepieciešama kvalifikācijas 
atzīšana, kas tām dod tiesības mācīt ārzemēs. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz jaunu 
konkursu (A-23) par itāļu valodas mācīšanu ārzemniekiem vietējos un provinču pieaugušo 
izglītības centros (CTP - CPIA). Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka, viņam gatavojoties 
pārcelties uz ārzemēm, Itālija nav izsniegusi Direktīvā 2005/36/EK1 minēto kompetences 
apliecinājumu attiecībā uz viņa kvalifikāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 10. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. aprīlī

Komisija no lūgumraksta secina, ka persona ir mācījusi ārzemniekus, pamatojoties uz līgumu, 
kas atbilst Itālijas konkursa EEEE, t. i., pamatskolas skolotāju, kategorijai.

Viņš norāda, ka vēlas pārcelties uz ārzemēm, lai varētu strādāt tajā pašā profesijā citā dalībvalstī 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (Teksts attiecas uz EEZ), OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.
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saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk 
“Direktīva”).

Direktīva attiecas uz pilnībā kvalificētiem profesionāļiem, kas vēlas pārcelties uz ārzemēm, lai 
strādātu tajā pašā profesijā citā dalībvalstī, kurā profesija ir reglamentēta.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdza Itālijas kompetento iestādi izsniegt kompetences apliecinājumu 
saskaņā ar Direktīvā noteikto procedūru, apliecinot, ka viņš ir kvalificēts mācīt itāļu valodu 
ārzemniekiem. Tomēr kompetentā iestāde, t. i., Itālijas Izglītības ministrija, atteicās viņam 
piešķirt šo kompetences apliecinājumu. Šādu apliecinājumu Itālijas Izglītības ministrija viņam 
pirmo reizi atteica jau 2014. gadā, pamatojoties uz to, ka ārzemnieku mācīšana Itālijā nav 
reglamentēta profesija2.

Lūgumraksta iesniedzējs savā 2019. gada lūgumrakstā norāda, ka, izveidojot skolotājiem, kas 
māca “lingua italiana per discenti di lingua straniera”, paredzētu konkursa kategoriju A-23, šāda 
mācīšanas kategorija tagad ir reglamentēta un Izglītības ministrijai būtu jāizdod kompetences 
apliecinājums.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz prezidenta dekrētu, ar ko izveido šo jauno konkursa 
kategoriju3. Dekrētā ir precizēta kvalifikācija, kas nepieciešama tiem, kuri vēlas piedalīties 
minētajā konkursā un/vai tikt uzskatīti par kvalificētiem šajā kategorijā. Saskaņā ar Direktīvu 
profesija ir reglamentēta, ja ir vajadzīga īpaša kvalifikācija, lai varētu pretendēt uz šo profesiju, 
praktizēt to un/vai izmantot pilnībā kvalificēta skolotāja nosaukumu. Tādējādi šķiet, ka ar šo 
jauno dekrētu patiešām tiek izveidota reglamentēta profesija.

Analizējot lūgumrakstu, nav iespējams precīzi noteikt lūgumraksta iesniedzēja statusu Itālijas 
valsts izglītības sistēmā (t. i., vai viņu var uzskatīt par pilnībā kvalificētu vai nē). Ja lūgumraksta 
iesniedzējs saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem ir pilnībā kvalificēts itāļu valodas skolotājs 
ārzemniekiem, t. i., ja viņam ir īpaša kvalifikācija vai/un līdzvērtīga kvalifikācija, kas piešķir 
pilnībā kvalificēta skolotāja statusu, Itālijas Izglītības ministrijai ir pienākums izsniegt 
lūgumraksta iesniedzējam kompetences apliecinājumu, kas dod viņam iespēju lūgt atzīt viņa 
kvalifikāciju citā dalībvalstī, lai minētajā dalībvalstī strādātu šajā pašā profesijā.

Ja viņš nav pilnībā kvalificēts, Direktīva nav piemērojama.

Tomēr šādā gadījumā saskaņā ar iedibināto judikatūru4 joprojām ir spēkā Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) noteiktās tiesības attiecībā uz darba ņēmēju un personu brīvu 
pārvietošanos. Tādēļ tās uzņēmējas dalībvalsts iestādēm, uz kuru viņš vēlas pārcelties, ir 
pienākums izvērtēt viņa pieteikumu saskaņā ar LESD vispārējiem noteikumiem par brīvu 
pārvietošanos, lai, iespējams, atzītu izieto apmācību un iegūto profesionālo pieredzi. Tomēr 
šajā gadījumā Direktīvā iekļautās garantijas un prasības nav piemērojamas.

Neatkarīgi no pienākuma piešķirt lūgumraksta iesniedzējam apliecinājumu par viņa 
kvalifikāciju saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK Itālijas iestādēm būtu jāiesniedz attiecīgie 
apliecinājumi, kas saistīti ar viņa profesionālo pieredzi šajā jomā.

2 CHAP(2014)3352.
3 Republikas prezidenta 2016. gada 14. februāra Dekrēts Nr. 263.
4 C-340/89, 1991. gada 7. maijs, Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193.
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Turklāt Komisija vēlas vērst uzmanību uz to skolotāju īpašo situāciju, kuri māca savu dzimto 
valodu ārvalstu studentiem. Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu šī profesija nav 
reglamentēta. Tādā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs var brīvi iekļauties darba tirgū no brīža, 
kad darba devējs vēlas viņu pieņemt darbā.

Secinājums

Tāpēc Komisija vēlas informēt, ka, ņemot vērā patlaban sniegto informāciju, šķiet, ka 
Komisija nevar vēl kā palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 15. jūlijam lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja 
Lūgumrakstu komitejai vairākas vēstules un papildu dokumentus, no kuriem daži bija saistīti 
ar sūdzību, ko lūgumraksta iesniedzējs bija iesniedzis Komisijai par šo pašu jautājumu, un daži 
bija saistīti ar iepriekšējo EU Pilot procedūru 2867/2011, kura attiecās uz apliecības 
izsniegšanu, kas apliecina lūgumraksta iesniedzēja kompetenci mācīt pirmsskolas iestādēs un 
pamatskolās, un viņa iespējām pārcelties uz citu dalībvalsti vai Šveici5. EU Pilot lieta ir 
salīdzināma ar pašreizējo lūgumrakstu, jo Itālija ir apstiprinājusi (un izsniegusi apliecinājumu), 
ka lūgumraksta iesniedzēja kvalifikācija ļauj viņam faktiski iesaistīties pamatizglītības darbā, 
neraugoties uz to, ka viņš nav konkursa kārtībā ieguvis tiesības strādāt publiskajās skolās ar 
līgumu uz nenoteiktu laiku. Saskaņā ar EU Pilot procedūrā sniegto Itālijas iestāžu atbildi šādi 
konkursi tiek uzskatīti par darbā pieņemšanas procesu publiskajās skolās un nepadara šo 
profesiju par reglamentētu profesiju Direktīvas 2005/36/EK6 izpratnē.

Patlaban izskatāmajā situācijā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka līdz ar prezidenta 2016. gada 
14. februāra dekrēta izdošanu (kas stājās spēkā tā publicēšanas dienā, t. i., 2016. gada 
22. februārī) un jauna konkursa veida ieviešanu itāļu valodas skolotājiem, kas māca 
ārzemniekus, šāda skolotāja, kas māca itāļu valodu ārzemniekiem, profesija saskaņā ar Itālijas 
tiesību aktiem ir uzskatāma par reglamentētu profesiju. Turklāt viņš uzskata, ka viņam 
vajadzētu būt tiesīgam saņemt Direktīvas 2005/36/EK 12. pantā minēto dokumentu, kas 
apliecina, ka viņš ir ieguvis tiesības strādāt kā itāļu valodas skolotājs ārzemniekiem. Tādēļ viņš 
lūdz Komisiju sākt papildu EU Pilot procedūru ar Itālijas iestādēm, lai viņš varētu saņemt šo 
apliecinājumu.

Komisijas konstatējumi

Neraugoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, Komisija neuzskata par 
lietderīgu sākt EU Pilot procedūru. Komisija norāda, ka neatkarīgi no tā, vai itāļu valodas 
mācīšana ārzemniekiem Itālijā ir reglamentēta profesionālā darbība vai nē, Itālijas 
kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz faktiem, ir jāizsniedz lūgumraksta iesniedzējam 
apliecinājums par viņa profesionālo pieredzi, lai viņš varētu pārcelties uz citu dalībvalsti vai 
Šveici. Tas, ka lūgumraksta iesniedzējs varēja likumīgi un oficiāli atzītā veidā mācīt 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (Teksts attiecas uz EEZ), OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp., attiecas arī uz Šveices valstspiederīgajiem, 
pamatojoties uz ES un Šveices 1999. gada 21. jūnija nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos, kas pēdējo reizi 
konsolidēts 2017. gada 1. janvārī.
6 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (Teksts attiecas uz EEZ), OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.
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ārzemniekiem itāļu valodu Itālijā, pierāda, ka Itālijas iestādes viņu ir atzinušas par kompetentu 
to darīt (izņemot mācīšanu publiskajās skolās uz pastāvīga līguma pamata, jo šādas tiesības ir 
tikai skolotājiem, kuri ir izturējuši konkursu).

Otrkārt, Komisija norāda, ka vispārējā atzīšanas sistēma saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK 
attiecas uz pilnībā kvalificētiem profesionāļiem, kas pārceļas gan no valstīm, kurās viņu 
profesija ir reglamentēta, gan no valstīm, kurās tas tā nav. Tas, ka lūgumraksta iesniedzējam 
nav tiesību piekļūt noteiktām pedagoģiskām aktivitātēm, uz kurām attiecas publisks konkurss, 
nenozīmē, ka Direktīva 2005/36/EK viņa gadījumā nav piemērojama.

Ja attiecīgās darbības Itālijā tiktu uzskatītas par nereglamentētām, lūgumraksta iesniedzējs 
joprojām varētu izmantot vispārējās atzīšanas sistēmu, pierādot, ka viņam ir vismaz viena gada 
profesionālā pieredze minētajā profesijā (Direktīvas 13. panta 2. punkts).

Šajā sakarībā ir jānorāda, ka saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 2020. gada 2. septembrī 
nosūtītajiem dokumentiem lūgumraksta iesniedzējs atbilst Direktīvas 13. panta 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem. Šo atbilstību pamato tas, ka nepilna darba laika režīmā viņš ir 
strādājis pēdējos 10 gadus un viņam ir viens vai vairāki kompetences apliecinājumi, kā arī 
Itālijas izsniegti kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Konkrētāk, lūgumraksta iesniedzējs spēj 
apliecināt, ka ir strādājis kā itāļu valodas skolotājs ārzemniekiem (2014. gada 16. oktobra 
pielikums, 2019. gada 6. jūlija pielikums) un uzrādīt kvalifikāciju apliecinošu 2016. gada 
7. jūlija dokumentu, proti, maģistra grādu Venēcijas Kafoskari universitātē. Tomēr Komisijai 
nav jālemj par lietas būtību — par to lemt ir attiecīgo dalībvalsts kompetento iestāžu uzdevums.

Komisija arī norāda, ka profesionāļi var atsaukties uz Direktīvas 2005/36/EK 12. pantu tikai 
tajos gadījumos, kad valsts tiesību aktos ir īpaši paredzēti šādi valsts noteikumi par tiesībām 
saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus pēc tam, kad ir izvirzītas kvalifikācijas prasības. 
Direktīvā dalībvalstīm nav noteikts pienākums paredzēt valsts klauzulas attiecībā uz tiesībām 
saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus. Tāpēc Itālijas varas iestādēm ir jānovērtē valsts 
tiesību aktu saturs, lai noteiktu, vai lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības uz šādu 12. panta 
apliecību.

Tāpat arī Komisijas kompetencē nav lemt par to, vai šādas apliecības izsniegšana varētu arī dot 
lūgumraksta iesniedzējam tiesības tikt klasificētam īpašā kategorijā saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem vai tādas tiesības tikt pieņemtam darbā, kādas iegūst profesionāļi, kuri ir izturējuši 
publisku konkursu.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neuzskata par lietderīgu sākt pārkāpuma procedūru pret 
Itāliju. Ja lūgumraksta iesniedzējam nav tiesību pilnībā piekļūt skolotāja profesijai Itālijā, viņš 
tomēr var pieprasīt Itālijas varas iestādēm dokumentu, kas apliecina viņa tiesības strādāt itāļu 
valodas skolotāja profesijā, ievērojot valsts tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un 
nosacījumus, un iesniegt šo dokumentu atzīšanai citā ES valstī vai Šveicē.


