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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra Italijos pilietė, Vokietijoje įgijusi vokiečių kalbos mokytojos profesinę 
kvalifikaciją ir dirbusi valstybės tarnautoja Vokietijos švietimo sistemoje. 1988 m. ji grįžo į 
Italiją dirbti vokiečių kalbos mokytoja Ligūrijos regione. Nustatant atlyginimo kategoriją 
Italijoje nebuvo atsižvelgta į jos profesinį statusą Vokietijoje. Peticijos pateikėja šiuo metu yra 
pensininkė, gaunanti Vokietijos ir Italijos valstybinę pensiją. Ji teigia, kad jos pensija būtų 
didesnė, jei būtų buvę atsižvelgta į jos profesinį statusą. Ji mano, kad tai yra nevienodo 
požiūrio atvejis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Peticijos pateikėja yra Italijos pilietė, Vokietijoje įgijusi mokytojos profesinę kvalifikaciją ir 
ten dirbusi mokytoja. 1988 m. ji grįžo į Italiją ir dirbo mokytoja Italijos švietimo sektoriuje. Ji 
teigia, kad nustatant jos atlyginimą, nebuvo tinkamai atsižvelgta nei į Vokietijoje įgytą 
mokytojos profesinę kvalifikaciją, nei (ar) į Vokietijoje išdirbtą laikotarpį. Regis, tai padarė 
įtaką dabartiniam jos gaunamos pensijos dydžiui. Vis dėlto iš peticijos neaišku, ar jai 
kylančios problemos yra susijusios tik su vienu iš klausimų (Vokietijoje įgytos mokytojos 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo ar atsižvelgimo į darbo patirtį kitoje valstybėje narėje), 
ar su abiem klausimais.
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Apskritai valstybės narės gali pačios nustatyti savo viešojo sektoriaus (šiuo atveju – viešojo 
švietimo sektoriaus) struktūrą, įskaitant įdarbinimo ir darbuotojų darbo sąlygų taisykles. 
Tačiau nacionalinės taisyklės negali pažeisti ES teisės aktų.

Kvalifikacijų pripažinimas
Teisinė priemonė, kuria vadovaujamasi sprendžiant klausimus dėl profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo, yra Direktyva 2005/36/EB1. Ši direktyva taikoma, jeigu profesija yra 
reglamentuojama priimančiojoje valstybėje narėje ir pareiškėjas turi reikiamą kvalifikaciją 
buveinės valstybėje narėje. Remiantis Reglamentuojamųjų profesijų duomenų baze2, pradinių 
ir vidurinių mokyklų mokytojų profesijos reglamentuojamos tiek Vokietijoje, tiek Italijoje.

Peticijos pateikėja mokėsi ir dirbo mokytoja Vokietijoje. 1988 m. peticijos pateikėja pradėjo 
dirbti mokytoja Italijoje. Iš pateiktos informacijos neaišku, ar peticijos pateikėja 1988 m. 
pateikė prašymą pripažinti jos profesinę kvalifikaciją. Peticijos pateikėja mini prašymą 
pripažinti kvalifikaciją, tačiau nenurodo jo datos ir ar šis prašymas susijęs su ankstesnės darbo 
patirties pripažinimu, ar profesinės kvalifikacijos pripažinimu. Kadangi peticijos pateikėja 
galėjo dirbti mokytoja Italijoje, daroma prielaida, kad jos Vokietijoje įgyta kvalifikacija buvo 
daugiau ar mažiau pripažinta arba ji dirbo sektoriuje, kuriame ši profesija nereglamentuojama.

Paprastai profesinių kvalifikacijų pripažinimo kompetenciją turinti valdžios institucija, 
nagrinėdama prašymą dėl pripažinimo, turėtų atsižvelgti į visas kvalifikacijas ir ankstesnę 
darbo patirtį. Norint išnagrinėti peticijos pateikėjos atvejį, reikia daugiau informacijos.

Laisvas darbuotojų judėjimas
ES teisės aktais dėl laisvo darbuotojų judėjimo (SESV 45 straipsnis ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje 3 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalis) 
valstybės narės įpareigojamos galimybės gauti darbo vietą ir darbo sąlygų atžvilgiu elgtis su 
darbuotojais migrantais taip pat kaip ir su savais piliečiais.

Remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika šiuo klausimu3 Komisija mano, 
kad priimančiosios valstybės narės valdžios institucijos, suteikdamos galimybę įsidarbinti ir 
nustatydamos darbo sąlygas (pvz., atlyginimą ir kategoriją), privalo ankstesnius darbuotojų 
migrantų panašios darbo patirties kitose valstybėse narėse laikotarpius vertinti taip kaip ir 
darbo patirties laikotarpius priimančiosios valstybės narės sistemoje.

Tolesni veiksmai
Kad šis atvejis būtų kruopščiai išnagrinėtas, peticijos pateikėja turėtų atsiųsti papildomos 
informacijos apie problemas, su kuriomis ji susidūrė, ypač apie taikomas nuostatas, 
susirašinėjimą su Italijos valdžios institucijomis ir administracinių ar teisminių institucijų 
sprendimais.

Peticijos pateikėja taip pat galėtų pateikti skundą SOLVIT internetiniam problemų sprendimo 
                                               
1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, 
OL L 255/22, 2005 9 30.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Byla C-419/92, Scholz, Rink. [1994] I–00505; byla C-15/96, Schöning, Rink. [1998] I–00047; byla C-187/96, Komisija 

prieš Graikiją [1998] I–01095; byla C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rink. [2000] I–10497; byla C-224/01, 
Köbler, Rink. [2003] I–10239; byla C-205/04, Komisija prieš Ispaniją, Rink. [2006] I–00031; byla C-278/03, Komisija
prieš Italiją, Rink. [2005] I–03747; byla C-371/04, Komisija prieš Italiją, Rink. [2006] I–10257.
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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 ir yra įpareigoti 
per dešimt savaičių pateikti realių problemų sprendimus. Daugiau informacijos apie SOLVIT 
galite rasti šioje interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_lt.htm

Komisijos tarnybos įvertins šį atvejį, kai tik peticijos pateikėja pateiks papildomos 
informacijos, ir po to nuspręs, ar bus imtasi tolesnių veiksmų. 

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. gegužės 31 d.

Remiantis papildoma informacija, kurią pateikė peticijos pateikėja, matyti, kad ji įgijo 
mokytojos profesinę kvalifikaciją Italijoje ir dėl to jai nekilo jokių sunkumų. Tačiau ji teigia, 
kad nustatydamos jos darbo sąlygas, Italijos valdžios institucijos nevienodai įvertino jos, kaip 
mokytojos, darbo patirtį, įgytą Vokietijoje ir Italijoje. Italijos valdžios institucijos nereagavo į 
peticijos pateikėjos prašymą, kurį ji pateikė po 2008 m. taikomų bendrųjų nuostatų reformos.

Komisijos tarnybos susisieks su Italijos valdžios institucijomis ir paprašys pateikti daugiau 
informacijos dėl peticijos pateikėjos atveju taikomų nuostatų ir savo komentarus. 
Išnagrinėjusios šią informaciją, Komisijos tarnybos spręs, ar bus imamasi tolesnių veiksmų.

Komisijos tarnybos informuos Peticijų komitetą apie tolesnius pokyčius nagrinėjant šį atvejį.

5. Komisijos atsakymas (II), gautas 2013 m. lapkričio 11 d.

Komisija įvertino peticijos pateikėjos pateiktą naują informaciją. Peticijos pateikėja tvirtina, 
kad tuo metu, kai ji 1988 m. Italijoje įsidarbino mokytoja, nebuvo tinkamai atsižvelgta į jos 
darbo patirties laikotarpius Vokietijoje. Dėl šios priežasties ji dabar gauna mažesnę pensiją, 
nei gautų, jei 1988 m. paskyrimo metu jai būtų buvusi nustatyta aukštesnė atlyginimo 
kategorija. Ji į pensiją išėjo 2011 m.

Iš papildomos peticijos pateikėjos pateiktos informacijos matyti, kad 1988 m. ji Italijoje 
dalyvavo viešame konkurse į mokytojos vietą, konkursą laimėjo ir buvo, bent iš dalies, 
atsižvelgta į jos patirtį ją paskiriant eiti mokytojos pareigas. Jai buvo suteikta 7 lygio 
kategorija ir ji sudarė darbo sutartį.

Komisijos tarnybos negali įvertinti, ar tuo metu 7 lygio kategorija buvo peticijos pateikėjos 
padėtį atitinkantis atlyginimo lygis. Komisijos tarnyboms taip pat nežinomos 1988 m. vykusio 
viešo konkurso, kuriame dalyvavo peticijos pateikėja, sąlygos.

Jei peticijos pateikėja mano, kad jos darbo patirtis prieštaravo konkurso sąlygoms ar kad 
nebuvo tinkamai atsižvelgta į nacionalinę ar ES teisę, ji turėtų laiku imtis nacionalines 
procedūras atitinkančių veiksmų ir užginčyti suteiktą 7 lygio kategoriją. Jau 1988 m. buvo 
priimtas ir tiesiogiai visose valstybėse narėse taikomas dabartinis 45 SESV straipsnis ir 
reglamentas (EEB) Nr. 1612/68.

Pagal nusistovėjusią ES Teisingumo Teismo praktiką visi nacionaliniai teismai turi taikyti 
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visus ES teisės aktus ir saugoti jais asmenims suteikiamas teises. Nacionaliniai teismai turi 
užtikrinti, kad veiksmingai būtų taikomas bendras nediskriminavimo principas, užtikrinantis, 
kad nebūtų taikomos jokios ES teisės aktų galinčios neatitikti nacionalinės teisės nuostatos.

Komisijos tarnybos negali atstoti taisomųjų procedūrų, kurių suinteresuotasis asmuo turi 
siekti nacionaliniu lygmeniu ir kurioms reikalingas atskiras faktinės ir teisinės padėties 
įvertinimas. Komisijos tarnybos pastebi, kad akivaizdu, jog 1988 m. jos paskyrimo metu 
peticijos pateikėja neužginčijo jai suteiktos 7 lygio kategorijos, o tai padarė 2011 m., prieš 
išeidama į pensiją.

Išvados

Komisijos tarnybos nėra kompetentingos įsikišti ar pakeisti kompetentingų nacionalinių 
valdžios institucijų sprendimą dėl paraiškų pateikėjų ankstesnio darbo patirties įvertinimo 
juos paskiriant eiti pareigas nacionaliniame viešojo administravimo sektoriuje.

Jei peticijos pateikėja mano, kad 1988 m. jos paskyrimo į mokytojos pareigas metu nebuvo 
tinkamai atsižvelgta į jos darbo patirtį Vokietijoje, taisomųjų procedūrų ji turi reikalauti 
nacionaliniu lygmeniu. 

Komisijos tarnybos negali padėti asmenims laiku rengti ir (arba) pateikti paraiškas laikantis 
nacionalinių administracinių ar teismo procedūrų, kurios gali būti reikalingos siekiant ištaisyti 
atskirą susidariusią padėtį, kuri, susijusio asmens nuomone, prieštarauja tiesiogiai taikomiems 
ES teisės aktams ar nusistovėjusiai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikai.


