
CM\777369LV.doc PE396.597/REV.v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

20.03.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0633/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Christiane 
Becker, par prasību saņemt atbilstīgu atlīdzību par līdzvērtīgu darbu Vācijā pēc 
franču valodas mācīšanas sertifikāta CAPLP iegūšanas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir ieguvusi oficiālu mācīšanas sertifikātu CAPLP Lettres/Espagnol
Francijā, kur viņai joprojām piešķirts ierēdņa statuss, lai gan viņa personisku iemeslu dēļ 
atrodas atvaļinājumā. Kopš 2004. gada lūgumraksta iesniedzēja māca franču valodu kā 
galveno mācību priekšmetu vidusskolā Vācijā. Lai gan viņai tika apsolīta atlīdzība saskaņā ar 
federālo ierēdņu algas likmi BAT II, viņai jau divus gadus tiek maksāts saskaņā ar BAT IV, kas 
atbilst nekvalificētu skolotāju atlīdzībai. Kompetentās Vācijas iestādes ir atteikušās atzīt 
lūgumraksta iesniedzējas franču valodas mācīšanas sertifikātu pēc gandrīz gadu ilgas 
vilcināšanās, pamatojoties uz to, ka viņa nav ieguvusi universitātes grādu franču valodā pirms 
franču valodas atlases procedūras izturēšanas Vācijā. Tādēļ viņai ir tiesības mācīt franču 
valodu kā dzimto valodu Francijā, bet nav tiesības mācīt franču valodu kā svešvalodu Vācijā. 
Lūgumraksta iesniedzēja lūdz atbalstu mobilitātes nodrošināšanai ES robežās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 19. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komitejas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzēja, Vācijas pilsone, ieguva sertifikātu CAPLP (Certificat 
d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel) Lettres/ Espagnol Francijā 
2002. gadā, un viņai tika piešķirts ierēdņa statuss. Kopš 2004. gada lūgumraksta iesniedzēja 
māca franču valodu reālskolā Vācijā. Viņa saņem atlīdzību saskaņā ar nekvalificētu skolotāju 
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algas likmi BAT IVa, lai gan uzskata, ka atbilstīgā kategorija būtu BAT IIa. Lūgumraksta 
iesniedzēja atzīst, ka māca izglītības iestādē Vācijā, kam nav ieguvusi profesionālu 
kvalifikāciju Francijā.

Lūgumraksta iesniedzēja lūdza atzīt Francijā piešķirto profesionālo kvalifikāciju arī Vācijā, 
bet saņēma negatīvu lēmumu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Vācijas iestādes pamatoja 
atteikumu ar argumentu, ka viņa nav ieguvusi grādu franču valodā augstākās izglītības iestādē 
(Hochschulabschluss) Vācijā pirms franču valodas eksāmena kārtošanas un sertifikāta CAPLP
iegūšanas.

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz EP palīdzēt viņai saņemt vienlīdzīgāku un taisnīgāku samaksu.

Skolotāja profesijas pieejamība nav saskaņota ES līmenī, un tādēļ dalībvalstīm ir tiesības 
izlemt, kā regulēt šīs profesijas pieejamību un praktizēšanu saistībā ar līgumu.

Šī profesija tiek reglamentēta gandrīz visās ES dalībvalstīs. Skolotāju kvalifikācijas atzīšana 
notiek, pamatojoties uz tā sauktās „vispārējās sistēmas” noteikumiem, kas paredz atzīt 
augstākās izglītības diplomus, kuri izsniegti par vismaz trīs gadu ilgas profesionālās izglītības 
un apmācības iegūšanu (Direktīva 89/48/EEK), vai kas paredz atzīt vismaz gadu ilgas 
pēcvidusskolas izglītības iegūšanu (Direktīva 92/51/EEK). Atkarībā no uzņemošajā 
dalībvalstī pieprasītā kvalifikācijas līmeņa tiek piemērota viena no iepriekš minētajām 
direktīvām. Svarīgi atzīmēt, ka direktīvas neiedibina automātiskas līdzvērtības sistēmu starp 
diplomiem Eiropas līmenī. Šo direktīvu pamatprincips nosaka, ka uzņemošās dalībvalsts 
pienākums ir ļaut Kopienas pilsonim praktizēt profesiju tās teritorijā, pat ja viņam nav 
nepieciešamā nacionālā diploma, bet ir diploms, kas tiek pieprasīts citā dalībvalstī šādas 
profesijas praktizēšanai. Tikai gadījumos, kad pastāv būtiskas atšķirības starp ieceļotāja 
izglītību un apmācību (ilguma vai satura ziņā) un uzņemošās dalībvalsts prasībām, dalībvalstij 
ir tiesības attiecināt uz ieceļotāju kompensējošus pasākumus (adaptācijas laikposmu vai 
kvalifikācijas atbilstības pārbaudi). Ieceļotājam ir tiesības izlemt, kāda veida kompensējošu 
pasākumu pieņemt.

Vidusskolas skolotāja profesija Francijā un Vācijā tiek reglamentēta Direktīvas 89/48/EEK 
līmenī. Lūgumraksta iesniedzēja Francijā ieguva kvalifikāciju mācīšanai profesionālajās 
vidusskolās. Tādēļ Vācijas iestādēm ir jāatzīst lūgumraksta iesniedzējas kvalifikācija 
mācīšanai profesionālajās skolās, bet tām ir tiesības pieprasīt kompensējošus pasākumus.

Lūgumrakstā iekļautā faktiskā informācija nesniedz skaidrību par to, uz kāda izglītības un 
apmācības (kāda grāda) pamata lūgumraksta iesniedzēja ieguva atļauju piedalīties CAPLP 
eksāmenā. Šis jautājums ir jānoskaidro, jo tas ir iemesls Vācijas iestāžu atteikumam atzīt 
lūgumraksta iesniedzējas kvalifikāciju. Lūgumraksta iesniedzējai tiek pieprasīts sniegt 
informācija par to,

a) vai viņa ieguva izglītību un apmācību Vācijā un pēc tam nokārtoja CAPLP eksāmenu 
Francijā vai arī viņa ieguva izglītību un apmācību Francijā un pēc tam nokārtoja CAPLP;
b) kādā izglītības iestādē viņa ieguva izglītību un apmācību (vai tā ir augstākās izglītības 
iestāde vai līdzvērtīga līmeņa iestāde);
c) vai viņa ir ieguvusi profesionālu pieredzi, mācot profesionālajā vidusskolā.
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Pat ja izmeklēšanā atklātos, ka lūgumraksta iesniedzēja ieguva izglītību un apmācību, kas ir 
līdzvērtīga diploma līmenim saskaņā ar Direktīvu 91/52/EEK, kurš ir zemāks līmenis nekā 
diploms saskaņā ar Direktīvu 89/48/EEK, Vācijas iestādēm būs jāņem vērā viņas kvalifikācija 
(sk. Direktīvas 92/51/EEK 3. pantu). Atšķirību starp pieprasīto un iegūto kvalifikāciju var pēc 
tam novērst, veicot kompensējošus pasākumus.

Tā kā nav pieejama precīza informācija, Komiteja sazināsies ar lūgumraksta iesniedzēju, lai 
noskaidrotu to, uz kāda kvalifikācijas pamata viņa Francijā ieguva sertifikātu CAPLP.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Papildu fakti par kvalifikāciju

Lūgumraksta iesniedzēja sniedza Komisijai šādu detalizētu informāciju par savu kvalifikāciju: 
viņa ieguva skolotājas kvalifikāciju mācīšanai skolā ar profesionālu orientāciju (CAPLP 
Lettres/Espagnol 2003. gadā un piešķirts ierēdņa statuss) pēc sekmīgas dalības konkursā un 
vienu gadu ilgas stažēšanās (2002./2003. gadā) Franču licejā. Laika posmā no 2003. līdz 
2004. gadam viņa uzkrāja pieredzi, darbojoties Franču licejā programmā Lettres/Espagnol.

Lūgumraksta iesniedzēja informēja Komisiju arī par profesionālo pieredzi, ko uzkrāja Vācijā 
pirms sertifikāta CAPLP iegūšanas Francijā. Komisija secināja, ka visa profesionālā pieredze 
tika uzkrāta, praktizējot tulkotājas un tulces, nevis skolotājas kvalifikāciju.

Papildu fakti par atzīšanas pieteikumu

Lūgumraksta iesniedzēja pievienoja Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Izglītības, zinātnes un 
kultūras ministrijas 2005. gada 23. augusta lēmumu, kurā tā paudusi atzinumu par 
lūgumraksta iesniedzējas atzīšanas pieteikumu. Vācijas varas iestādes bija atļāvušas mācīt 
spāņu, nevis franču valodu. Pamatojums atteikumam attiecībā uz franču valodu bija tāds, ka 
lūgumraksta iesniedzēja nevarēja pierādīt, ka ir trīs gadus mācījusies franču valodu.

Vēl lūgumraksta iesniedzēja pievienoja 2005. gada 6. oktobra vēstuli no skolu pārvaldes 
Osnabrikā (Lejassaksijā), kurā bija sniegta atbilde viņas pieprasījumam noteikt augstāku 
kategoriju (no IVa uz III). Pārvalde atbildēja lūgumraksta iesniedzējai, ka kategorijas 
paaugstināšana ir iespējama tikai pēc tam, kad ir izturēts sešus gadus ilgs pārbaudes laiks
(Bewährungszeit). Sākumā skolotāju klasificēšanas pamatā ir viņu izglītība un apmācība un 
skolas tips, kurā viņi māca, nevis tas, kādu amatu viņi ieņem konkrētajā skolā.

Ņemot vērā pieejamo informāciju, šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja vēl nav nostrādājusi 
sešus gadus Vācijas administrācijā.

Direktīvas 2005/36/EK1 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu piemērošana lūgumraksta 
iesniedzējas gadījumā

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas pieprasījumu atzīt viņas Francijā iegūto Lettres
kvalifikāciju Vācijā un Mēklenburgas-Priekšpomerānijas iestāžu atteikumu atzīt to, jo 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255/22, 
30.09.2005.



PE396.597/REV.v01-00 4/5 CM\777369LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

lūgumraksta iesniedzēja nav trīs gadus mācījusies franču valodu, Komisija ir nonākusi pie 
šādiem secinājumiem:

Direktīvas 2005/36/EK 13. panta 1. punkts paredz, ka, „ja attiecībā uz darbības sākšanu vai 
veikšanu reglamentētā profesijā uzņēmējā dalībvalstī pastāv nosacījums, ka vajadzīgas 
specifiskas profesionālās kvalifikācijas, tad šīs dalībvalsts kompetentā iestāde atļauj sākt vai 
veikt darbību šajā profesijā — ievērojot tādus pašus nosacījumus, kādi attiecas uz tās 
pilsoņiem — pretendentiem, kuriem ir kompetences apliecinājums vai kvalifikāciju 
apliecinošs dokuments, kāds vajadzīgs citā dalībvalstī, lai sāktu un veiktu darbību šādā 
profesijā pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā”.

Tāpēc iesākumā Vācijai ir jāņem vērā lūgumraksta iesniedzējas Francijā iegūtās Lettres
kvalifikācijas atzīšanas pieteikums un jāizskata tas.

Tomēr Direktīvas 2005/36/EK 13. panta 2. punkts paredz, ka „kompetences apliecinājumi un 
kvalifikāciju apliecinošie dokumenti atbilst šādiem nosacījumiem: tie apliecina profesionālās 
kvalifikācijas līmeni, kas ir vismaz ekvivalents līmenim tieši pirms līmeņa, kurš ir vajadzīgs 
uzņēmējā dalībvalstī”.

Vācijas varas iestādes pieprasa trīs gadus apgūt franču valodu skolotāju apmācību ietvaros, ko 
lūgumraksta iesniedzēja nav izdarījusi. Viņa nebija trīs gadus mācījusies franču valodu
augstskolas līmenī, tikai ieguvusi Francijā skolotājas kvalifikāciju Lettres programmā pēc 
tam, kad bija sekmīgi izturējusi konkursu un vienu gadu stažējusies Francijā, kas ļāva viņai 
ieņemt amatu 2003. gadā. Vācijas varas iestāžu pienākums būs noteikt, vai izglītības un 
apmācības ilgums, kuru lūgumraksta iesniedzēja izgāja, lai iegūtu kvalifikāciju Lettres, 
patiešām ir par vienu līmeni mazāks nekā noteiktā trīs gadus ilgā apmācība augstskolas 
līmenī.

Vēl Vācijas varas iestāžu pienākums ir noskaidrot, vai lūgumraksta iesniedzējas profesionālā 
kvalifikācija Lettres (labākais tulkojums — „Literatūra”) atbilst profesionālajai kvalifikācijai 
„Franču valodas skolotājs” Vācijā. Pārbaudes laikā Vācijas varas iestādēm būs jānosaka, vai 
darbību joma, kuras lūgumraksta iesniedzēja var veikt, atbilst darbību jomai, kas noteikta 
profesionālajai kvalifikācijai „Franču valodas skolotājs” Vācijā. Gadījumā, ja aizvien tiek 
novērotas atšķirības starp lūgumraksta iesniedzējas izglītību un apmācību (ilgumā vai saturā) 
un prasībām Vācijā, lūgumraksta iesniedzēju var lūgt kompensēt to ar adaptācijas periodu vai 
zināšanu pārbaudi.

Pamatojoties uz šo analīzi, Komisija rakstveidā ierosināja lūgumraksta iesniedzējai vēlreiz 
sazināties ar Vācijas varas iestādēm, lai informētu tās par Komisijas atzinumiem attiecībā un 
kvalifikāciju Lettres un lūgtu izskatīt šo jautājumu. Tas notika 2008. gada maijā. Lūgumraksta 
iesniedzēja līdz šim brīdim nav iesniegusi Komisijai rakstisku informāciju par papildu 
elementiem, kas varētu pierādīt, ka viņa nepārprotami ir kvalificēta kā franču valodas 
skolotāja mācīšanai skolās.
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EK līguma 39. panta un Regulas Nr. 1612/68/EEK1 piemērošana lūgumraksta iesniedzējas 
gadījumā

Komisijai ir šāda nostāja par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā: lūgumraksta 
iesniedzēja, kas ir migrējoša darba ņēmēja, var būt droša, ka attiecībā uz darba nosacījumiem 
pret viņu izturēsies tāpat kā pret vietējiem skolotājiem (EK līguma 29. pants un Regulas
Nr. 1612/68 7. panta 1. punkts). Komisija uzskata, ka Vācijas varas iestāžu pienākums ir 
piešķirt lūgumraksta iesniedzējai tādu pašu kategoriju, kādu tās piešķirtu skolotājai no Vācijas 
līdzīgā situācijā. Tas, protams, ir atkarīgs no lēmuma, ko Vācijas varas iestādes pieņems 
attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas kvalifikāciju.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar noteikt, vai Vācijas varas iestādes ir pārkāpušas 
Direktīvas 2005/36/EK vai darba ņēmēju brīvas pārvietošanās noteikumus.”

                                               
1 Padomes Regula (EEK) Nr. 1612/86 (1968. gada 15. oktobris) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā, OV L 257, 19.10.1968, 
2. lpp.
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