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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0218/2012, ktorú predkladá Eva Bencze (talianska štátna občianka), 
o uznávaní rumunskej odbornej kvalifikácie v Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľke petície bol na univerzite v Kluži v Rumunsku udelený diplom „Diploma de 
Inginer in profilul chimi“, na základe čoho získala kvalifikáciu na výkon profesie učiteľky 
v Rumunsku. Ministerstvo školstva, univerzít a výskumu uznalo túto kvalifikáciu ako 
kvalifikáciu na poskytovanie výučby v Taliansku, ale predkladateľke petície sa zamieta 
pridelenie 24 bonusových bodov vo všetkých hodnoteniach talianskych učiteľov s učiteľskou 
kvalifikáciou.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. júna 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 24. októbra 2012

Predkladateľka petície je učiteľkou chémie s maďarským, talianskym a rumunským 
občianstvom. Talianske orgány uznali jej učiteľskú kvalifikáciu z Rumunska na vykonávanie 
profesie učiteľky na talianskych stredných školách.  

Sťažnosť predkladateľky petície sa týka problémov, s ktorými sa stretla vo fáze náboru 
učiteľov v Taliansku:
– na zaradenie do rezervného zoznamu pre pracovný pomer na dobu určitú a trvalý pracovný 
pomer na vyučovanie chémie na štátnych stredných školách druhého stupňa jej nebolo 
udelených dodatočných 24 bodov, ktoré sa udeľujú len za učiteľskú kvalifikáciu získanú 
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v Taliansku. V rezervnom zozname sa tak dostala na nižšiu priečku;
– v roku 2011 bol rezervný zoznam učiteľov pre stredné školy prvého stupňa uzavretý 
pre novo kvalifikovaných talianskych učiteľov a pre osoby, ktorých kvalifikácia získaná 
v inom členskom štáte bola uznaná po roku 2009. Títo učitelia sa zapisujú do rezervných 
zoznamov škôl, v prípade ktorých nie je možné uzavretie trvalého pracovného pomeru. 
Okrem toho bola k uzavretému rezervnému zoznamu pridaná nová skupina (pre trvalý 
pracovný pomer).  Otvorená je pre osoby, ktoré získali učiteľskú kvalifikáciu v Taliansku 
v rokoch 2009 až 2011. Predkladateľka petície tvrdí, že do tohto rezervného zoznamu nemôžu 
byť zaradení učitelia s uznanou učiteľskou kvalifikáciou získanou v inom členskom štáte. 

Poznámky Komisie

Členské štáty môžu vo všeobecnosti slobodne rozhodovať o organizácii svojho verejného 
sektora (v tomto prípade sektora verejného vzdelávania) vrátane pravidiel týkajúcich sa 
náboru a pracovných podmienok pracovníkov.  

Vnútroštátne predpisy však nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Právnymi 
predpismi EÚ týkajúcimi sa voľného pohybu pracovníkov (článok 45 ZFEÚ a článok 3 
a článok 7 ods. 1 nariadenia č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie) sa 
členským štátom ukladá povinnosť, aby v súvislosti s prístupom k pracovným miestam 
a s pracovnými podmienkami pristupovali k migrujúcim pracovníkom rovnako ako k svojim 
vlastným štátnym príslušníkom. 

Komisia sa domnieva, že na zaručenie rovnakého zaobchádzania pri nábore učiteľov musia 
talianske orgány udeľovať pri porovnateľnej učiteľskej kvalifikácii získanej v iných 
členských štátoch rovnaký počet bodov. Komisia sa touto otázkou zaoberá v rámci konania vo 
veci porušenia predpisov. 

Komisia sa zároveň domnieva, že talianske orgány musia učiteľom s uznanou učiteľskou 
kvalifikáciou získanou v iných členských štátoch umožniť prístup k rezervným zoznamom za 
rovnakých podmienok ako učiteľom s porovnateľnou učiteľskou kvalifikáciou získanou 
v Taliansku. Útvary Komisie budú túto druhú otázku ďalej skúmať. 

Závery

Komisia bude Výbor pre petície informovať o vývoji v súvislosti s konaním vo veci porušenia 
predpisov a o svojich ďalších prešetrovaniach.

4. Ďalšia odpoveď Komisie (REV.) doručená 28. júna 2013

Petícia sa týka problémov vo fáze náboru učiteľov v Taliansku:

1- udelenie dodatočných bodov za učiteľskú kvalifikáciu na zaradenie do rezervného 
zoznamu pre pracovný pomer na dobu určitú a pre trvalý pracovný pomer učiteľov;
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2- k uzavretému rezervnému zoznamu bola pridaná nová skupina vymedzená pre určitých 
učiteľov. Do tejto novej skupiny rezervného zoznamu nemôžu byť zaradení učitelia 
s uznanou učiteľskou kvalifikáciou získanou v iných členských štátoch.

Poznámky Komisie
Komisia by Výboru pre petície chcela poskytnúť aktuálne informácie o stave svojich 
prešetrovaní v uvedených otázkach.

Pokiaľ ide o prvú otázku, útvary Komisie sa v nadväznosti na odôvodnené stanovisko, ktoré 
Komisia zaslala Taliansku 17. februára 2011 podľa článku 258 ZFEÚ, obrátili na talianske 
orgány. Komisia v súčasnosti analyzuje návrh znenia vyhlášky, ktorý talianske orgány 
poskytli 3. mája 2013 a ktorý bol pripravený s cieľom zosúladiť talianske právne predpisy 
s právnymi predpismi EÚ v oblasti voľného pohybu pracovníkov.

Pokiaľ ide o druhú otázku, talianske orgány 3. mája 2013 informovali Komisiu, že 
talianskymi právnymi predpismi, ktorými sa ustanovuje uzavretý rezervný zoznam, sa nebráni 
zaradeniu učiteľov s uznanou učiteľskou kvalifikáciou získanou v iných členských štátoch, 
a to za predpokladu, že sú splnené všetky ďalšie podmienky stanovené v príslušných 
predpisoch.

Komisia bude Výbor pre petície informovať o vývoji v oboch otázkach.

5. Ďalšia odpoveď Komisie (II) doručená 31. januára 2014

Komisia by Výboru pre petície chcela poskytnúť aktuálne informácie o stave svojich 
prešetrovaní v týchto dvoch otázkach:

– udelenie dodatočných bodov za učiteľskú kvalifikáciu na zaradenie do rezervného zoznamu 
pre pracovný pomer na dobu určitú a pre trvalý pracovný pomer učiteľov; 

– pridanie novej skupiny vymedzenej pre určitých učiteľov k uzavretému rezervnému 
zoznamu. Do tejto novej skupiny rezervného zoznamu nemôžu byť zaradení učitelia 
s uznanou učiteľskou kvalifikáciou získanou v iných členských štátoch.

Pokiaľ ide o prvú otázku, Taliansko 17. júla 2013 oznámilo Komisii prijatie ministerskej 
vyhlášky č. 527 z 26. júna 2013, ktorej cieľom je okrem iného zosúladiť talianske právne 
predpisy s právnymi predpismi EÚ a uzavrieť tak konanie vo veci porušenia predpisov, 
o ktorom sa zmieňuje v predchádzajúcich oznámeniach adresovaných tomuto výboru. 
V nadväznosti na preskúmanie tejto ministerskej vyhlášky sa Komisia domnieva, že vyhláška 
rieši spomenuté problematické otázky, a to najmä v jej článku 3. Na základe tejto právnej 
úpravy sa učiteľom zaradeným do rezervného zoznamu, ktorí svoju kvalifikáciu získali 
v niektorom z členských štátov EÚ a ktorých kvalifikácia je formálne uznaná prostredníctvom 
ministerskej vyhlášky uznávajúcej rovnocennosť, pridelia body, ktoré im už boli za 
kvalifikáciu udelené na vstupnej úrovni. Komisia sa preto 20. novembra 2013 rozhodla, že 
konanie vo veci porušenia predpisov uzavrie.

Pokiaľ ide o druhú otázku, Komisia vo svojom liste z 24. júla 2013 informovala 
predkladateľku petície o novom spôsobe výkladu právnych predpisov talianskymi orgánmi. 
Komisia v tejto veci nedostala žiadne ďalšie sťažnosti. 
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Závery

Komisia považuje prípad za uzavretý.


