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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0218/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Eva Bencze, 
par Rumānijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja Klužas Universitātē Rumānijā ieguva grādu „Diploma de Inginer in 
profilul chimi” (ķīmijas inženiera diploms), tādējādi iegūstot pedagoga kvalifikāciju 
Rumānijā. Lai gan Izglītības, universitāšu un pētniecības ministrija ir atzinusi iepriekš minēto 
grādu kā diplomu, kas dod tiesības strādāt par skolotāju Itālijā, lūgumraksta iesniedzēja tomēr 
nav ieguvusi 24 papildu punktus, kas novērtēšanā paredzēti Itālijā ar pasniedzēja kvalifikāciju 
pedagogiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 24. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzēja ir ķīmijas pedagoģe, kurai ir Ungārijas, Itālijas un Rumānijas 
pilsonība. Itālijas iestādes atzīst viņas Rumānijā iegūto pedagoga kvalifikāciju par derīgu, lai 
strādātu par vidusskolas pasniedzēju Itālijā. 

Viņa sūdzas par problēmām, kas radušās pedagogu darbā pieņemšanas procesā Itālijā.
- Iekļaušanai noteikta termiņa un pastāvīga darba līguma rezerves pedagogu sarakstā, kuri var 
mācīt ķīmiju II pakāpes valsts vidusskolās, viņai nepiešķīra 24 papildu punktus, ko piešķir 
tikai pedagogiem ar Itālijā iegūtu pasniedzēja kvalifikāciju. Tas pazemina viņas vietu rezerves 
sarakstā.
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- I pakāpes vidusskolu pasniedzēju rezerves sarakstā no 2011. gada vairs netiek iekļauti jauni 
kvalificēti Itālijas pedagogi, kā arī tie pedagogi, kuru citā dalībvalstī iegūtā kvalifikācija tika 
atzīta pēc 2009. gada. Šādi pedagogi tiek iekļauti skolas rezerves sarakstā, kas neļauj noslēgt 
pastāvīgus darba līgumus. Turklāt jauna iedaļa (mērķēta uz pastāvīgu nodarbinātību) tika 
pievienota slēgtajam rezerves sarakstam: tā attiecas uz tiem pedagogiem, kuri savu 
pasniedzēja kvalifikāciju ieguva Itālijā no 2009. gada līdz 2011. gadam. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka pedagogi ar citās dalībvalstīs atzītām pasniedzēja kvalifikācijām nevar 
tikt iekļauti šajā rezerves sarakstā. 

Komisijas apsvērumi

Dalībvalstīm ir tiesības brīvi noteikt valsts sektora (šajā gadījumā valsts izglītības sektora) 
darbības principus, ieskaitot noteikumus par darbinieku pieņemšanu, kā arī par personāla 
darba apstākļiem. 

Tomēr valsts tiesību akti nedrīkst būt pretrunā ar ES tiesību aktiem. ES tiesību akti par darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos (LESD 45. pants un Regulas Nr. 492/2001 par darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos Savienībā 3. pants un 7. panta 1. punkts) nosaka, ka attiecībā uz piekļuvi 
nodarbinātībai un darba apstākļiem dalībvalstīm pret migrējošiem darba ņēmējiem jāizturas 
tāpat kā pret saviem valstspiederīgajiem. 

Komisija uzskata, ka, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pedagogu darbā pieņemšanas 
procesā, Itālijas iestādēm jāpiešķir vienlīdzīgs punktu skaits pedagogiem ar līdzvērtīgām 
pasniedzēju kvalifikācijām, kas iegūtas citās dalībvalstīs. Komisija risina šo jautājumu 
pārkāpumu procedūras ietvaros. 

Komisija arī uzskata, ka Itālijas iestādēm ir jāiekļauj rezerves sarakstā pedagogi ar citās 
dalībvalstīs atzītām pasniedzēja kvalifikācijām, tāpat kā tajā iekļauj pedagogus ar 
līdzvērtīgām pasniedzēja kvalifikācijām, kas iegūtas Itālijā. Komisijas dienesti sīkāk izskatīs 
otro jautājumu. 

Secinājumi

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras turpmāko norisi un 
tālāko izmeklēšanu.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā

Lūgumraksts attiecas uz problēmām, kas radušās pedagogu darbā pieņemšanas procesā Itālijā.

1- Papildu punktu piešķiršana par pasniedzēja kvalifikāciju, lai iekļautu noteikta termiņa 
un pastāvīgu darba līgumu pedagogu rezerves sarakstā;

2- Slēgtajam rezerves sarakstam tika pievienota jauna iedaļa, kas attiecas uz konkrētiem 
pedagogiem. Pedagogi ar citās dalībvalstīs atzītām pasniedzēja kvalifikācijām, nevar 
tikt iekļauti šajā jaunajā rezerves sarakstā.
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Komisijas komentāri
Komisija vēlētos sniegt Lūgumrakstu komitejai jaunāko informāciju par pašreizējo situāciju 
iepriekš minēto jautājumu izmeklēšanā.

Attiecībā uz pirmo jautājumu papildus Komisijas argumentētajam atzinumam, ko tā saskaņā 
ar LESD 258. pantu 2011. gada 17. februārī nosūtīja Itālijai, Komisijas dienesti ir sazinājušies 
ar Itālijas iestādēm. Komisija šobrīd analizē Itālijas iestāžu 2013. gada 3. maijā iesniegto 
dekrēta projektu, kas sagatavots, lai saskaņotu Itālijas tiesību aktus ar ES tiesību aktiem par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos.

Attiecībā uz otro jautājumu Itālijas iestādes 2013. gada 3. maijā informēja Komisiju, ka 
Itālijas tiesību akti, ar ko izveido slēgtos rezerves sarakstus, neaizliedz iekļaut pedagogus ar 
citās dalībvalstīs atzītām pasniedzēja kvalifikācijām, ja vien viņi atbilst visiem pārējiem 
attiecīgajos noteikumos ietvertajiem nosacījumiem.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko situāciju attiecībā uz abiem 
jautājumiem.

5. Komisijas papildu atbilde (II), kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Komisija vēlētos Lūgumrakstu komitejai sniegt jaunāko informāciju par pašreizējo situāciju 
šo divu jautājumu izmeklēšanā.

- Papildu punktu piešķiršana par pasniedzēja kvalifikāciju, lai iekļautu noteikta termiņa un 
pastāvīgu darba līgumu pedagogu rezerves sarakstā. 

- Slēgtajam rezerves sarakstam tika pievienota jauna iedaļa, kas attiecas uz konkrētiem 
pedagogiem. Pedagogi ar citās dalībvalstīs atzītām pasniedzēja kvalifikācijām nevar tikt 
iekļauti šajā jaunajā rezerves sarakstā.

Attiecībā uz pirmo jautājumu 2013. gada 17. jūlijā Itālija paziņoja Komisijai par Ministrijas 
2013. gada 26. jūnija Dekrēta Nr. 547 pieņemšanu, kura mērķis cita starpā ir saskaņot Itālijas 
tiesību aktus ar ES tiesību aktiem, lai izbeigtu šo pārkāpuma procedūru, kura minēta 
iepriekšējos paziņojumos šai Komitejai. Izvērtējot šo ministrijas dekrētu, Komisija uzskata, ka 
3. pantā ierosinātais jautājums tiek risināts. Saskaņā ar šo noteikumu rezerves sarakstā 
iekļautajiem pedagogiem, kas ir ieguvuši kvalifikāciju, kura ir ar ministrijas dekrētu oficiāli 
atzīta par līdzvērtīgu vienā no dalībvalstīm, tiks piešķirti punkti, kuri paredzēti par sākuma 
līmeņa kvalifikāciju. Tāpēc 2013. gada 20. novembrī Komisija pieņēma lēmumu pārkāpuma 
lietu izbeigt.

Attiecībā uz otro jautājumu, 2013. gada 24. jūlija vēstulē Komisija paziņoja lūgumraksta 
iesniedzējai par Itālijas iestāžu tiesību akta jauno interpretāciju. Komisija nav saņēmusi 
turpmākas sūdzības par šo jautājumu. 

Secinājumi

Komisija uzskata lietu par atrisinātu.


