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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0570/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Maria Teresa 
Magnifico, par viņas Vācijā iegūtā profesionālā statusa atzīšanu Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Itālijas pilsone, kas vācu valodas skolotājas izglītību ieguvusi 
Vācijā un ir strādājusi par ierēdni Vācijas izglītības sistēmā. 1988. gadā viņa atgriezās Itālijā, 
lai Ligūrijas reģionā strādātu par vācu valodas skolotāju. Nosakot viņas algas pakāpi, Itālijā 
netika ņemts vērā profesionālais statuss, ko viņa ieguvusi Vācijā. Lūgumraksta iesniedzēja 
tagad ir pensijā un saņem Vācijas un Itālijas pensiju. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņa 
saņemtu lielāku pensiju, ja būtu ņemts vērā viņas profesionālais statuss. Viņa uzskata, ka runa 
ir par nevienlīdzīgu attieksmi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. septembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja ir Itālijas pilsone, kas ieguvusi skolotājas kvalifikāciju un strādājusi
šajā amatā Vācijā. Viņa 1988. gadā atgriezās Itālijā, lai strādātu par skolotāju Itālijas izglītības 
sektorā. Viņa apgalvo, ka, nosakot viņas darba algu, nav pareizi ņemta vērā Vācijā saņemtā 
skolotāja profesionālā kvalifikācija un/vai Vācijā nostrādātais laiks. Tas, šķiet, ir ietekmējis 
viņas pašreizējo pensijas līmeni. No lūgumrakstā sniegtās informācijas nav skaidrs, vai viņas 
minētās problēmas ir saistītas tikai ar vienu no jautājumiem (viņas Vācijā iegūtās skolotāja 
kvalifikācijas atzīšana vai citā dalībvalstī nostrādātā laika vērā ņemšana) vai abiem.

Dalībvalstīm pamatos ir tiesības brīvi noteikt valsts sektora (šajā gadījumā valsts izglītības 
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sektora) darbības principus, tostarp noteikumus par darbinieku pieņemšanu, kā arī personāla 
nodarbinātības nosacījumus. Tomēr valsts tiesību akti nedrīkst būt pretrunā ES tiesību aktiem.

Kvalifikāciju atzīšana
Tiesību akts, ar kuru regulē profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, ir Direktīva 2005/36/EK1. Šo 
direktīvu piemēro, ja profesija ir reglamentēta uzņēmējā dalībvalstī un pretendents ir guvis 
pilnu kvalifikāciju izcelsmes dalībvalstī. Saskaņā ar reglamentēto profesiju datubāzi2

sākumskolas un vidusskolas skolotāja profesija ir reglamentēta gan Vācijā, gan Itālijā.

Lūgumraksta iesniedzēja ir Vācijā mācījusies par skolotāju un tur strādājusi šajā profesijā.
Viņa 1988. gadā sāka strādāt par skolotāju Itālijā. Pamatojoties uz sniegto informāciju, nav 
skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzēja 1988. gadā iesniedza pieteikumu par viņas profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu. Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz atzīšanas lūgumu, nenorādot ne 
datumu, ne arī to, vai šis lūgums attiecās uz iepriekšējās darba pieredzes atzīšanu vai 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Tiek pieņemts, ka, tā kā lūgumraksta iesniedzēja varēja 
Itālijā strādāt par skolotāju, viņas Vācijā iegūtā kvalifikācija bija zināmā mērā atzīta, vai arī 
viņa strādāja sektorā, kurā attiecīgā profesija nebija reglamentēta.

Parasti, izskatot atzīšanas lūgumu, profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā kompetentajai
iestādei ir jāņem vērā visas kvalifikācijas un iepriekšējā darba pieredze. Lai varētu izvērtēt 
lūgumraksta iesniedzējas minēto gadījumu, ir vajadzīga papildu informācija.

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība
ES tiesību aktu noteikumi par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību (LESD 45. pants un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā 3. pants un 
7. panta 1. punkts) nosaka, ka attiecībā uz iespējām iegūt darbu un nodarbinātības 
nosacījumiem dalībvalstīm migrējošiem darba ņēmējiem ir jāpiemēro tādi paši noteikumi kā 
saviem pilsoņiem vai valstspiederīgajiem.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas praksi3 šajā jautājumā, Komisija uzskata, ka 
uzņēmējas dalībvalsts varas iestādēm jāņem vērā migrējošo darba ņēmēju iepriekšējie 
salīdzinošie nodarbinātības periodi citā dalībvalstī, lai ļautu strādāt un noteiktu nodarbinātības 
nosacījumus (piemēram, algu un pakāpi) tādā pašā veidā, kādā tiek ņemti vērā nodarbinātības 
periodi, kas gūti uzņēmējas dalībvalsts sistēmā.

Turpmākie pasākumi
Lai varētu rūpīgi izvērtēt šo gadījumu, lūgumraksta iesniedzējai ir jāatsūta papildu 
informācija par problēmām, ar kurām viņa saskārusies, jo īpaši piemērojamie noteikumi, 
sarakste ar Itālijas varas iestādēm un administratīvie un tiesas lēmumi.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Lieta C-419/92, Scholz, Recueil 1994, I-00505. lpp.; lieta C-15/96, Schöning, Recueil 1998, I-00047. lpp.; lieta 

C-187/96 Komisija/Grieķija, Recueil 1998, I-01095. lpp.; lieta C-195/98 Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
Recueil 2000, I-10497. lpp.; lieta C-224/01 Köbler, Recueil 2003, I-10239. lpp.; lieta C-205/04 
Komisija/Spānija, Krājums 2006, I-00031. lpp.;
lieta C-278/03 Komisija/Itālija, Krājums 2005, I-03747. lpp.; lieta C-371/04 Komisija/Itālija, Krājums 2006, I-
10257. lpp.
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Lūgumraksta iesniedzēja var arī iesniegt sūdzību SOLVIT, kas ir problēmu risināšanas 
tiešsaistes tīkls, kurā ES dalībvalstis sadarbojas, lai ārpus tiesas risinātu problēmas, kas 
radušās, valsts varas iestādēm nepareizi piemērojot iekšējā tirgus noteikumus. Katrā 
dalībvalstī ir SOLVIT centrs, kurš var palīdzēt risināt iedzīvotāju un uzņēmumu sūdzības. Šie 
centri ir valsts pārvaldes sastāvdaļa un ir gatavi desmit nedēļās nodrošināt problēmu reālus 
risinājumus. Vairāk informācijas par SOLVIT var atrast tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

Komisijas dienesti izvērtēs attiecīgo gadījumu, tiklīdz lūgumraksta iesniedzēja būs iesniegusi 
papildu informāciju, un pēc tam lems par turpmākajiem pasākumiem.”

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2013. gada 31. maijā

„Spriežot pēc papildu informācijas, ko sniegusi lūgumraksta iesniedzēja, ir skaidrs, ka viņa 
ieguvusi savu skolotājas kvalifikāciju Itālijā un šajā ziņā viņai nav bijušas nekādas grūtības.
Tomēr viņa apgalvo, ka, nosakot viņas darba nosacījumus, Itālijas varas iestādes neņēma vērā 
to nodarbinātības laikposmu, kuru viņa nostrādāja skolotājas profesijā Vācijā, tādā pašā veidā 
kā tam līdzīgo laikposmu, kuru viņa nostrādāja Itālijā. Itālijas varas iestādes nav reaģējušas uz 
pieprasījumu, ko viņa iesniedza pēc tam, kad 2008. gadā tika reformēti Itālijā piemērojamie 
pamatnoteikumi.

Komisijas dienesti sazināsies ar Itālijas varas iestādēm, lai pieprasītu papildu informāciju par 
noteikumiem, kas piemērojami lūgumraksta iesniedzējas gadījumā, kā arī viņu skaidrojumus.
Atkarībā no šīs informācijas analīzes Komisijas dienesti lems, vai tiks veikti turpmākie 
pasākumi.

Komisijas dienesti informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko attīstību.”

5. Komisijas atbilde (II), kas saņemta 2013. gada 11. novembrī

„Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzējas iesūtīto jauno informāciju. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka tad, kad viņa sāka strādāt par skolotāju Itālijā 1988. gadā, viņas agrāk 
Vācijā nostrādātais laiks netika ņemts vērā pilnībā. Līdz ar to viņa tagad saņem mazāku 
pensiju nekā, ja, 1988. gadā viņu ieceļot par skolotāju, viņai būtu piešķirta augstāka algas 
pakāpe. Viņa devās pensijā 2011. gadā.

No lūgumraksta iesniedzējas sniegtās papildu informācijas izriet, ka viņa 1988. gadā iesniedza 
pieteikumu attiecībā uz skolotājas vietu Itālijā, piedaloties atklātā konkursā, ka viņu izvēlējās 
šim darbam un ka viņas pieredzi vismaz zināmā mērā ņēma vērā, kad viņu iecēla par 
skolotāju. Sākot skolotājas darbu, viņai piešķīra 7. līmeņa pakāpi.

Komisijas dienesti nespēj noteikt, vai 7. līmeņa pakāpe toreiz no līgumraksta iesniedzējas 
viedokļa bija piemērotākais algas līmenis, ņemot vērā viņas situāciju. Komisijas dienestiem 
nav arī zināmi tā 1988. gada atklātā konkursa noteikumi, kurā lūgumraksta iesniedzēja 
piedalījās. 
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Ja lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņas darba pieredze neatbilda konkursa nosacījumiem 
vai netika pilnībā ņemtas vērā valsts vai ES tiesības, viņai būtu jārīkojas laikus, ievērojot 
valsts procesu, un jāapstrīd lēmums, ar kuru viņai piešķīra 7. līmeņa pakāpi. Patlaban spēkā 
esošais LESD 45. pants un arī Regula (EEK) Nr. 1612/68 bija pieņemti un bija jāpiemēro tieši 
visās dalībvalstīs jau 1988. gadā.

Saskaņā ar nostiprinājušos Eiropas Savienības Tiesas judikatūru katrai valsts tiesai ES tiesības 
ir jāpiemēro pilnībā un jāaizsargā tiesības, kuras ES tiesībās ir paredzētas fiziskām personām. 
Tas ir dalībvalstu tiesu pienākums nodrošināt vispārējā principa par diskriminācijas 
aizliegumu neierobežotu piemērošanu, ignorējot visas dalībvalstu iekšējās normas, kas varētu 
būt pretrunā ES tiesībām.

Komisijas dienesti nevar aizstāt lēmumu pārskatīšanas procedūras, kas attiecīgajai personai ir 
jāizmanto valsts līmenī un kurās ir individuāli jāanalizē faktiskie apstākļi un tiesību normas. 
Komisijas dienesti konstatē, ka lūgumraksta iesniedzēja acīmredzot nav apstrīdējusi 7. līmeņa 
pakāpēs piešķiršanu, viņu ieceļot par skolotāju 1988. gadā, kamēr ar šo problēmu nesaskārās 
īsi pirms savas aiziešanas pensijā 2011. gadā.”

Secinājumi

Komisijai nav tiesību iejaukties vai aizstāt kompetento valsts iestāžu pieņemtos lēmumus, 
vērtējot pieteikumu iesniedzēju iepriekšējo darba pieredzi saistībā ar viņu iecelšanu valsts 
publiskajā pārvaldē. 

Ja lūgumrakstu iesniedzēja uzskata, ka viņas darba pieredze, kas gūta Vācijā, netika pilnībā 
ņemta vērā, viņu ieceļot par skolotāju 1988. gadā, viņai šīs situācija ir jārisina valsts līmenī. 

Komisijas dienesti nevar fiziskām personām palīdzēt laikus izstrādāt un/vai iesniegt 
pieteikumus atbilstoši valstu administratīvajam vai tiesas procesam, kas, iespējams, būtu 
jādara, lai uzlabotu konkrēto situāciju, kuru attiecīgā personas uzskata par pretēju tieši 
piemērojamām ES tiesībām vai EST judikatūrai.


