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Temats: Lūgumraksts Nr. 0592/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā P. I., par 
seno grāmatu restauratora profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz problēmām ar Itālijas varas iestādēm, kas neatzīst viņas 
seno grāmatu restauratores kvalifikāciju, kura iegūta trīs gadu laikā Scuola di Spoleto.

Šo kursu, tāpat kā citus, finansēja Eiropas Sociālais fonds.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju Itālijas varas iestādes 1992. gadā 
Spoleto (Itālija, Umbrijas reģions) izveidoja trīs gadus ilgu Eiropas kursu „Grāmatu 
restauratoriem”. Šis kurss pastāvēja līdz 2005. gadam, un to, tāpat kā citus, finansēja Eiropas 
Sociālais fonds (ESF).

Tomēr Itālijas tiesību aktu par kultūras mantojumu reformas kontekstā minētais kurss tā 
apguvējiem Itālijā nesniedz oficiāli atzītu seno grāmatu restauratora kvalifikāciju pilnā 
statusā. Tāpēc šiem absolventiem nav juridisku tiesību strādāt Itālijas valsts iestādēs 
(piemēram, muzejos, bibliotēkās un arhīvos), neraugoties uz iegūto zinātnisko grādu.
Lūgumraksta iesniedzēja kā bijušo studentu grupas pārstāve norāda uz grūtībām panākt, lai 
Itālijas varas iestādes atzītu šo kursu, ņemot vērā viņu mērķi uzsākt darbību šajā — oficiāli 
atzīta restauratora — profesijā. 2009. gadā sieviete iesniegusi līdzīgu lūgumrakstu Itālijas 
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Kultūras aktivitāšu un mantojuma ministrijā, bet neesot saņēmusi oficiālu atbildi uz to.

Komisijas komentāri

Attiecībā uz diplomu atzīšanu Komisija vēlētos uzsvērt, ka Profesionālo kvalifikāciju 
direktīva 2005/36/EK1 attiecas tikai uz tiem profesionāļiem, kuri ir pilnībā kvalificēti, lai 
strādātu kādā profesijā vienā dalībvalstī, un kuri vēlas šajā pašā profesijā strādāt citā 
dalībvalstī. „Pārrobežu” elements ir obligāti nepieciešams. No tā izriet, ka direktīva neattiecas 
uz situācijām, kas nepārprotami norisinās valsts iekšienē, — kāda ir tā, kura aprakstīta šajā 
lūgumrakstā.

Turklāt pat tad, ja pastāvētu pārrobežu elements (piemēram, gadījumā ar ES pilsoni, kurš 
kvalifikācijas ieguvis citā ES dalībvalstī, nevis Itālijā), lūgumrakstā ietvertā informācija nav 
pietiekama, lai noteiktu, vai būtu piemērojama Direktīva 2005/36/EK: 

- pirmkārt, Direktīva 2005/36/EK attiecas tikai uz reglamentētām profesijām uzņēmējā 
dalībvalstī, t. i., profesijām, kurās darbības uzsākšana vai praktizēšana uzņēmējā dalībvalstī 
saskaņā ar tiesību aktiem, regulām vai administratīviem noteikumiem ir pakļauta 
nosacījumam, ka nepieciešamas noteiktas profesionālās kvalifikācijas. Saskaņā ar 
reglamentēto profesiju datubāzi2, ko atjaunina pašas valsts iestādes, šķiet, ka seno grāmatu 
restauratora profesija Itālijā netiek reglamentēta; 

- otrkārt, direktīva attiecas tikai uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, nevis diplomu 
akadēmisko atzīšanu/līdzvērtību, kas ir katras dalībvalsts kompetences joma. Lūgumrakstā 
ietvertā informācija nesniedz skaidras norādes šajā ziņā. Šķiet, ka konkrētais jautājums drīzāk 
attiecas uz Itālijas diploma akadēmisko atzīšanu Itālijā un tā klasificēšanu noteiktā 
akadēmiskā līmenī. Tas savukārt ietekmē diploma ieguvēja iespēju strādāt dažās Itālijas valsts 
iestādēs.

Tāpēc būtu nepieciešami papildu skaidrojumi, lai apstiprinātu, vai seno grāmatu restauratora 
profesija Itālijā tiek reglamentēta Direktīvas 2005/36/EK nozīmē un kādā apjomā.

Turklāt attiecībā uz atzīšanu Itālijā, atbildot uz Komisijas lūgumu, Umbrijas reģiona 
pašreizējās ESF rīcības programmas pārvaldības iestāde apstiprināja, ka minēto kursu 
līdzfinansēja ESF un ka lūgumraksta iesniedzēja ieguva profesiju „grāmatu restaurators”. 
Saskaņā ar saņemto informāciju šķiet, ka šī kvalifikācija patiešām netiek automātiski atzīta 
visā valstī ārpus Umbrijas reģiona. 

Tomēr saskaņā ar reģionālo varas iestāžu pausto, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem (īpaši 
2008. gada 26. marta Likumu Nr. 62 par „Codice dei beni culturali” pārskatīšanu), „grāmatu 
restauratora” profesiju varētu pielīdzināt „kultūras mantojuma restauratora” profesijai, kas 
tiek atzīta visā valstī. Lai arī kvalifikācijas „grāmatu restaurators” atzīšana citos Itālijas 
reģionos nenotiek automātiski, saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem indivīds to var pieprasīt. Šajā 
saistībā lūgumraksta iesniedzēja var atrast piemērotu kontaktpunktu norādītajā tīmekļa vietnē:  
www.beniculturali.it.
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005.).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.
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Secinājumi

No informācijas, kas Komisijai darīta zināma šajā lūgumrakstā, nevar secināt, ka pastāvētu 
EK tiesību aktu pārkāpums. Pašreizējā tiesību aktu redakcijā un, ņemot vērā nepārprotamo 
pārrobežu elementa trūkumu, lūgumraksta iesniedzēja nevar gūt labumu no 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumiem par atzīšanu, lai strādātu seno grāmatu restauratora 
profesijā Itālijā.


