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Predmet: Petícia 0570/2012, ktorú predkladá Maria Teresa Magnifico, talianska štátna 
občianka, o uznaní svojho profesijného statusu v Taliansku, ktorý získala 
v Nemecku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície je talianska štátna občianka, ktorá ukončila v Nemecku svoju odbornú 
prípravu ako učiteľka nemeckého jazyka a pracovala ako štátna zamestnankyňa v nemeckom 
vzdelávacom systéme. V roku 1988 sa vrátila do Talianska, aby tam pracovala ako učiteľka 
nemeckého jazyka v regióne Ligúria. Pri stanovení platovej triedy v Taliansku sa nebral do 
úvahy jej profesijný status v Nemecku. Predkladateľka petície je v súčasnosti v dôchodku 
a dostáva nemecký a taliansky dôchodok. Predkladateľka petície tvrdí, že by dostávala vyšší 
dôchodok, keby sa zohľadnil jej profesijný status. Domnieva sa, že ide o prípad nerovnakého 
zaobchádzania.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. novembra 2012)

Predkladateľka petície je talianska štátna občianka, ktorá získala kvalifikáciu a pracovala ako 
učiteľka v Nemecku. V roku 1988 sa vrátila do Talianska, aby pracovala ako učiteľka 
v talianskom sektore vzdelávania. Tvrdí, že pri určení jej mzdy sa nezohľadnila správne ani 
jej odborná kvalifikácia učiteľky, ktorú získala v Nemecku, ani obdobie, ktoré odpracovala 
v Nemecku. Zdá sa, že táto skutočnosť má vplyv na súčasnú výšku jej dôchodku. Z petície 
však nie je jasné, či sa jej problémy týkajú len jednej otázky (uznanie jej kvalifikácie učiteľky 
nemeckého jazyka, alebo zohľadnenie obdobia, ktoré odpracovala v inom členskom štáte) 
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alebo oboch. 

Členské štáty môžu vo všeobecnosti slobodne rozhodovať o organizácii svojho verejného 
sektora (v tomto prípade verejného sektora v oblasti vzdelávania) vrátane pravidiel týkajúcich 
sa náboru a pracovných podmienok zamestnancov. Vnútroštátne predpisy však nesmú byť 
v rozpore s právnymi predpismi EÚ. 

Uznávanie kvalifikácie 
Právnym nástrojom, ktorým sa riadi uznávanie odborných kvalifikácií, je smernica 
2005/36/ES1. Táto smernica sa uplatňuje pod podmienkou, že povolanie je v hostiteľskom 
členskom štáte regulované a žiadateľ je plne kvalifikovaný v domovskom členskom štáte. 
Podľa databázy regulovaných povolaní2 je povolanie učiteľov základných a stredných škôl 
regulované v Nemecku aj Taliansku.  

Predkladateľka petície študovala a pracovala ako učiteľka v Nemecku. V roku 1988 začala 
pracovať ako učiteľka v Taliansku. Z predložených informácií nie je jasné, či predkladateľka 
petície požiadala v roku 1988 o uznanie svojej odbornej kvalifikácie. Predkladateľka petície 
odkazuje na žiadosť o uznanie, pričom neuvádza dátum, ani či sa táto žiadosť týkala uznania 
predchádzajúcich pracovných skúseností, alebo uznania odbornej kvalifikácie. Predpokladá 
sa, že pokiaľ predkladateľka petície mohla pracovať v Taliansku ako učiteľka, získala určitý 
druh uznania svojej nemeckej kvalifikácie alebo pracovala v sektore, v ktorom toto povolanie 
nebolo regulované.  

Vo všeobecnosti pri preskúmaní žiadosti o uznanie mal orgán zodpovedný za uznávanie 
odborných kvalifikácií vziať do úvahy všetky kvalifikácie a predchádzajúce pracovné 
skúsenosti. Na účely posúdenia prípadu predkladateľky petície treba viac informácií.  

Voľný pohyb pracovníkov
Právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa voľného pohybu pracovníkov (článok 45 ZFEÚ 
a článok 3 a článok 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov 
v rámci Únie) sa členské štáty zaväzujú k tomu, aby v súvislosti s prístupom k pracovným 
miestam a pracovnými podmienkami pristupovali k migrujúcim pracovníkom rovnako ako 
k svojim vlastným štátnym príslušníkom. 

Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie3 v tejto otázke sa Komisia domnieva, 
že na účely prístupu k pracovným miestam a na určenie pracovných podmienok (napr. mzda, 
trieda) musia orgány hostiteľského členského štátu vziať do úvahy predchádzajúce obdobie 
porovnateľného zamestnania migrujúcich pracovníkov získaného v inom členskom štáte 
rovnako ako obdobie odpracované v systéme hostiteľského členského štátu. 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, Ú. v. EÚ L 
255, 30.9.2005, s. 22.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm. 
3 Vec C-419/92, Scholz, Zbierka 1994, s. I-00505; Vec C-15/96, Schöning, Zbierka 1998, s. I-00047; Vec C-

187/96, Komisia/Grécko, Zbierka 1998, s. I-01095; Vec C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
Zbierka 2000, s. I-10497; Vec C-224/01, Köbler, Zbierka 2003, s. I-10239; Vec C-205/04, Komisia/Španielsko, 
Zbierka 2006, s. I-00031; 
Vec C-278/03, Komisia/Taliansko, Zbierka 2005, s. I-03747; Vec C-371/04, Komisia/Taliansko, Zbierka 2006, 
s. I-10257.
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Ďalšie opatrenia
Na účely dôkladného posúdenia prípadu je potrebné, aby predkladateľka petície poslala 
dodatočné informácie o svojich problémoch, najmä platné ustanovenia, korešpondenciu 
s talianskymi orgánmi, ako aj správne a súdne rozhodnutia. 

Predkladateľka petície by tiež mohla predložiť sťažnosť sieti SOLVIT, v rámci ktorej sa riešia 
problémy on-line a v rámci ktorej členské štáty EÚ spolupracujú, aby bez právneho konania 
vyriešili problémy spôsobené nesprávnym uplatňovaním právnych predpisov o vnútornom 
trhu verejnými orgánmi. V každom členskom štáte existuje stredisko siete SOLVIT, ktoré 
môže pomôcť s vybavením sťažností občanov a podnikov. Sú súčasťou vnútroštátnej správy 
a ich úlohou je poskytovať do desiatich týždňov skutočné riešenia problémov. Ďalšie 
informácie o sieti SOLVIT sú uvedené na stránke: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_sk.htm.

Útvary Komisie posúdia vec, keď predkladateľka petície predloží dodatočné informácie, 
a potom rozhodnú, či sa prijmú ďalšie opatrenia. 

4. Odpoveď Komisie (REV) doručená 31. mája 2013

Vzhľadom na dodatočné informácie, ktoré predložila predkladateľka petície, sa zdá, že svoju 
učiteľskú kvalifikáciu získala v Taliansku a že v súvislosti s týmto aspektom nemala 
problémy. Predkladateľka petície však tvrdí, že talianske orgány pri určení jej pracovných 
podmienok nevzali do úvahy obdobie, ktoré odpracovala ako učiteľka v Nemecku, rovnako 
ako porovnateľné obdobie odpracované v Taliansku. Talianske orgány neodpovedali na 
žiadosť, ktorú predložila po zmene talianskych platných rámcových ustanovení v roku 2008. 

Útvary Komisie oslovia talianske orgány s cieľom požiadať o viac informácií o ustanoveniach 
vzťahujúcich sa na vec predkladateľky petície, ako aj o ich pripomienky. Útvary Komisie na 
základe analýzy týchto informácií rozhodnú, či sa prijmú ďalšie opatrenia.

Útvary Komisie budú informovať Výbor pre petície o ďalšom vývoji v tejto veci. 

5. Revidovaná odpoveď Komisie (II) doručená 11. novembra 2013

Komisia posúdila nové informácie, ktoré poskytla predkladateľka petície. Predkladateľka 
petície tvrdí, že keď v roku 1988 začala v Taliansku pôsobiť ako učiteľka, predchádzajúce 
obdobie odpracované v Nemecku sa jej nezohľadnilo v plnej miere. Z tohto dôvodu má teraz 
nižší dôchodok, ako keby bola v čase jej vymenovania v roku 1988 zaradená do vyššej 
mzdovej triedy. Do dôchodku odišla v roku 2011.

Na základe dodatočných informácií poskytnutých predkladateľkou petície vyplýva, že na 
učiteľskú pozíciu v Taliansku sa prihlásila v roku 1988 vo verejnom výberovom konaní, bola 
v ňom úspešná a jej skúsenosti sa, aspoň do určitej miery, zohľadnili, keď bola vymenovaná 
za učiteľku. Do služby nastúpila so zaradením do triedy „7. stupňa“.

Útvary Komisie nedokážu posúdiť, či trieda „7. stupňa“ bola v tom čase a v jej situácii pre 
predkladateľku petície primeranou mzdovou triedou. Útvary Komisie tiež nepoznajú 
podmienky verejného výberového konania v roku 1988, na ktorom sa predkladateľka 
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zúčastnila. 

Ak sa predkladateľka petície domnieva, že jej pracovné skúsenosti nesúhlasia s podmienkami 
výberového konania, alebo že sa v plnej miere nezohľadnilo vnútroštátne právo alebo právo 
EÚ, mala by prijať rýchle opatrenie v súlade s vnútroštátnymi postupmi a napadnúť zaradenie 
do triedy „7. stupňa“. V roku 1988 už existoval a vo všetkých členských štátoch sa priamo 
uplatňoval súčasný článok 45 ZFEÚ a nariadenie (EHS) č. 1612/68. 

Ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ stanovuje, že každý vnútroštátny súd musí uplatňovať 
právo EÚ v celom jeho rozsahu a ochraňovať práva, ktoré právo EÚ zabezpečuje všetkým 
jednotlivcom. Je povinnosťou vnútroštátneho súdu zaručiť úplnú účinnosť všeobecnej zásady 
nediskriminácie, pričom zruší každé ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré by mohlo byť 
v rozpore s právom EÚ.

Útvary Komisie nemôžu nahradiť postupy nápravných opatrení, ktorých sa príslušná osoba 
musí domáhať na vnútroštátnej úrovni a ktoré si vyžadujú individuálne posúdenie faktickej 
a právnej situácie. Útvary Komisie konštatujú, že predkladateľka petície očividne 
neprotestovala proti zaradeniu do triedy „7. stupňa“ pri jej vymenovaní v roku 1988 až do 
chvíle pre jej odchodom do dôchodku v roku 2011. 

Závery

Útvary Komisie nemajú právomoc zasahovať do rozhodovania príslušných vnútroštátnych 
orgánov pri posudzovaní predchádzajúcich pracovných skúseností uchádzačov pri príležitosti 
ich vymenovania v rámci národnej verejnej služby, ani takéto rozhodovanie nahrádzať. 

Ak sa predkladateľka petície domnieva, že jej pracovné skúsenosti z Nemecka neboli v plnej 
miere zohľadnené pri príležitosti jej vymenovania za učiteľku v roku 1988, musí požiadať 
o nápravu na vnútroštátnej úrovni. 

Útvary Komisie nemôžu pomáhať jednotlivcom s aktuálnym vypracovaním a/alebo 
predložením nárokov v rámci vnútroštátnych administratívnych alebo súdnych konaní, ktoré 
by mohli byť potrebné na dosiahnutie nápravy situácie jednotlivca, o ktorej sa zúčastnená 
osoba domnieva, že je v rozpore s priamo uplatniteľným právom EÚ alebo judikatúrou 
Súdneho dvora EÚ.


