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PRANEŠIMAS NARIAMS

Dalykas: Peticija Nr. 0592/2011 dėl senų knygų restauratoriaus profesinės 
kvalifikacijos pripažinimo, kurią pateikė Italijos pilietė Paola Iabichino

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja pažymi, kad susiduria su sunkumais, siekdama, kad Italijos institucijos 
pripažintų trejų metų trukmės studijų Spoleto mokykloje senų knygų restauratoriaus diplomą.

Beje, šios studijos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Remiantis peticijos pateikėjos pateikta informacija, 1992 m. Spoleto mieste (Umbrijos 
regionas, Italija) Italijos valdžios institucijos pradėjo vykdyti trejų metų trukmės Europos 
knygų saugotojo-restauratoriaus studijas. Šios studijos buvo vykdomos iki 2005 m. ir, be kita 
ko, finansuojamos Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis.

Tačiau, atsižvelgiant į reformuotus Italijos teisės aktus, pagal kuriuos reglamentuojamas 
kultūros paveldas, absolventams šios studijos visateisiškai nesuteikia akredituoto senų knygų 
restauratoriaus kvalifikacijos Italijoje. Todėl nors šie absolventai ir įgyja mokslinį laipsnį, 
jiems nesuteikiama teisė dirbti Italijos viešosiose institucijose (pvz., muziejuose, bibliotekose
ir archyvuose).
Peticijos pateikėja, kaip buvusių studentų grupės atstovė, pažymi, kad susiduriama su 
sunkumais siekiant, kad Italijos institucijos pripažintų šias studijas, kad būtų galima dirbti 
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pagal akredituoto restauratoriaus profesiją. 2009 m. panašią peticiją peticijos pateikėja pateikė 
Italijos paveldo ir kultūros ministerijai, iš kurios, ji tvirtina, oficialaus atsakymo negavusi.

Komisijos pastabos

Dėl diplomų pripažinimo pažymėtina, kad Komisija norėtų pabrėžti, jog Profesinių 
kvalifikacijų direktyvos 2005/36/EB1 nuostatos taikomos tik specialistams, kurie yra 
visapusiškai kvalifikuoti dirbti pagal savo profesiją vienoje valstybėje narėje ir pagal tą pačią 
profesiją jie nori dirbti kitoje valstybėje narėje. Tarpvalstybinis aspektas būtinas. Todėl ši 
direktyva netaikoma tiems atvejams, kurie susiję tik su šalies vidumi, kaip šioje peticijoje 
aprašytas atvejis.

Be to, net jei tarpvalstybinis aspektas būtų nurodytas (pvz., kvalifikaciją ES pilietis būtų įgijęs 
kitoje ES valstybėje narėje nei Italija), peticijoje pateiktos informacijos nepakaktų siekiant 
nustatyti, ar būtų galima taikyti Direktyvą 2005/36/EB. 

– Pirma, Direktyva 2005/36/EB taikoma tik reglamentuojamoms profesijoms priimančioje 
valstybėje narėje, t. y. profesijoms, pagal kurias dirbti ar kuriomis užsiimti priimančioje 
valstybėje narėje leidžiama tik pagal įstatymus, kitus teisės aktus ar administracines nuostatas 
įgijus tam tikrą nustatytą profesinę kvalifikaciją. Remiantis reguliuojamų profesijų duomenų 
baze2, kurią atnaujina pačios nacionalinės institucijos, neatrodo, kad senų knygų restauruotojo 
profesija būtų reglamentuojama Italijoje. 

– Antra, direktyva taikoma tik profesinių kvalifikacijų pripažinimo, o ne akademinio diplomų 
pripažinimo (lygiavertiškumo) srityje – tai ir toliau priskiriama atskirų valstybių narių 
kompetencijai. Šiuo klausimu peticijoje pateikta informacija neaiški. Iš tiesų atrodo, kad 
nagrinėjamas klausimas labiau susijęs su Italijos diplomo akademiniu pripažinimu Italijoje ir 
jo priskyrimu konkrečiu akademiniu lygmeniu. Todėl tai, atrodytų, savo ruožtu daro įtaką 
diplomo turėtojo galimybei dirbti kai kuriose Italijos viešosiose institucijose.

Taigi reikėtų išsamesnio paaiškinimo, kad būtų galima patvirtinti, ar ir kokiu mastu senų 
knygų restauruotojo profesija Italijoje reglamentuojama pagal Direktyvos 2005/36/EB 
nuostatas.

Be to, kalbant apie pripažinimą Italijoje, už dabartinę ESF veiksmų programą atsakinga 
Umbrijos regiono valdymo institucija, atsakydama į Komisijos prašymą, patvirtino, kad 
aptariamos studijos buvo bendrai finansuojamos ESF lėšomis ir kad peticijos pateikėjai buvo 
suteiktas knygų saugotojo-restauratoriaus vardas. Iš gautos informacijos matyti, kad ši 
kvalifikacija, atrodo, iš tiesų nėra automatiškai pripažįstama visoje šalyje už Umbrijos regiono 
ribų. 

Tačiau regioninių institucijų teigimu, pagal nacionalinės teisės aktus (visų pirma 2008 m. 
kovo 26 d. Įstatymą Nr. 62 dėl „Codice dei beni culturali“ peržiūros) knygų saugotojo-
restauratoriaus kvalifikacija galėtų prilyginama kultūros paveldo darbuotojo-restauratoriaus 

                                               
1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.
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kvalifikacijai, kuri pripažįstama visoje šalyje. Nors knygų saugotojo-restauratoriaus 
kvalifikacija kituose Italijos regionuose nėra automatiškai pripažįstama, to, remdamasis 
Italijos teisės aktais, gali paprašyti pavienis asmuo. Šiuo klausimu peticijos pateikėja gali rasti 
atitinkamą informacijos centrą šioje interneto svetainėje: www.beniculturali.it.

Išvados

Iš aspektų, į kuriuos buvo atkreiptas Komisijos dėmesys šioje peticijoje, negalima daryti 
išvados, kad pažeista EB teisė. Iš tiesų esant dabartinei teisės padėčiai ir atsižvelgiant į 
akivaizdų tarpvalstybinio aspekto trūkumą, peticijos pateikėja negali pasinaudoti 
Direktyvoje 2005/36/EB nustatytomis pripažinimo taisyklėmis, kad galėtų užsiimti senų 
knygų restauratoriaus profesija Italijoje.“


