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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1583/2008, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Nicoleta 
Văcărăşteanu, par Apvienotajā Karalistē iegūtas kvalifikācijas neatzīšanu 
Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Rumānijas Diplomu atzīšanas un atbilstības valsts centra 
atteikumu atzīt viņas Lielbritānijā iegūto diplomu ar kvalificētas skolotājas statusu (QTS), kas 
saņemts 2007. gadā Lielbritānijā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas informāciju ierēdnis 
minētajā centrā pamatoja lēmumu, norādot, ka Rumānija nav transponējusi 
Direktīvas 92/51/EEK, 89/48/EEK 2005/36/EK valsts tiesībās. Lūgumraksta iesniedzēja 
aicina sodīt tos, kuri ir atbildīgi par attiecīgo direktīvu transponēšanas novilcināšanu, 
pamatojot, ka ir netaisnīgi likt ciest Rumānijas pilsoņiem par civilā dienesta procedūru 
mākslīgu paildzināšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Rumānijas iestādes neatzīst viņas Lielbritānijā iegūto 
skolotājas kvalifikāciju. Viņa apgalvo, ka tas notiek tādēļ, ka nav īstenotas 
Direktīvas 92/51/EKK1 un 89/48/EEK, ar kurām tiek izveidota vispārēja sistēma profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanai.
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Abas direktīvas ir atceltas un aizstātas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005, 22. lpp.
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Komisijas piezīmes par lūgumrakstu

Lūgumraksta iesniedzēja iesniedza prasību Eiropas Komisija jau 2008. gada augustā.

Lūgumraksta iesniedzēja jau 2008. gada augustā iesniedza Komisijai lūgumu pēc palīdzības, 
lai panāktu, ka viņas Apvienotajā Karalistē iegūto skolotājas kvalifikāciju atzīst Rumānijā. 
Viņa norādīja, ka ir ieguvusi Apvienotajā Karalistē kvalificētas skolotājas statusu (QTS), ar 
kuru saskaņā viņa var mācīt dabas zinātņu mācību priekšmetus vidusskolās.

Komisija analizēja šo gadījumu un nonāca pie secinājuma, ka, pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzējas sniegto informāciju, Rumānijas valsts iestādes, iespējams, ir pārkāpušas 
direktīvas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Tā kā QTS parasti ir kvalifikācija, ko 
Apvienotajā Karalistē piešķir kvalificētiem skolotājiem, Komisija secināja, ka lūgumraksta 
iesniedzēja ir pilnībā kvalificēta. Tāpēc Komisija ierosināja, lai lūgumraksta iesniedzēja 
iesniedz prasību Iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklam (SOLVIT). Lūgumraksta 
iesniedzēja piekrita un iesniedza visus nepieciešamos dokumentus un kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu kopijas. 2009. gada 12. janvārī Komisija iesniedza lietu Apvienotās 
Karalistes SOLVIT centram (t.i. tās dalībvalsts centrā, kurā prasības iesniedzēja ieguva 
profesionālo kvalifikāciju).

Apvienotās Karalistes SOLVIT centrs izskatīja lūgumraksta iesniedzējas sūdzību un norādīja, 
ka pat tad, ja viņa ir ieguvusi kvalificētas skolotājas statusu, ir nepieciešams pierādīt, ka viņa 
ir beigusi 2 gadus ilgu prakses periodu.  Ja lūgumraksta iesniedzēja šādu prakses periodu nav 
beigusi, Apvienotajā Karalistē viņu neuzskata par pilnībā kvalificētu skolotāju, un tāpēc nav 
iespējams atzīt viņas [„nepabeigto”] skolotājas kvalifikāciju. Nebija nekādu pierādījumu, ka 
viņa ir pabeigusi prakses periodu, tāpēc tika secināts, ka viņa nav ieguvusi pilnīgu 
kvalifikāciju. 

Apvienotās Karalistes SOLVIT centrs 2009. gada 11. martā, nosūtot e-pastu, informēja 
lūgumraksta iesniedzēju, ka viņai būtu zināmas tiesības Rumānijā, ja viņa būtu divus gadus 
strādājusi Apvienotajā Karalistē. Apvienotās Karalistes SOLVIT centrs arī piebilda, ka, pat ja 
viņa nav strādājusi Apvienotajā Karalistē, saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi 
(Vlassopulou lieta1) viņai tomēr varētu būt noteiktas tiesības. Šajā e-pastā Apvienotās 
Karalistes SOLVIT centrs lūdza lūgumraksta iesniedzēju iesniegt jebkādus dokumentus, kas 
apliecinātu, ka viņa ir guvusi profesionālo pieredzi Apvienotajā Karalistē pirms QTS
iegūšanas.

2009. gada 7. aprīlī Apvienotās Karalistes SOLVIT centrs lietu slēdza, jo lūgumraksta 
iesniedzēja uz aicinājumu sniegt papildu informāciju nebija devusi nekādu atbildi.

Juridiska analīze

Juridiskais instruments, ar ko reglamentē profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, ir 
Direktīva 2005/36/EK. Šo direktīvu piemēro, ja uzņēmējā dalībvalstī attiecīgo profesiju 
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Lieta C-340/89, Vlassopoulou, 7.5.1991.
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reglamentē un ja prasītājs ir ieguvis: 

- vai nu profesionālu kvalifikāciju ES,  
- vai arī profesionālo kvalifikāciju trešā valstī un 3 gadu ilgu profesionālu pieredzi attiecīgajā 
profesijā dalībvalstī, kura ir atzinusi šo formālo profesionālo kvalifikāciju. 

Eiropas Savienības mērogā skolotāja profesija nav saskaņota, un tāpēc šādas kvalifikācijas 
atzīšana notiek saskaņā ar tā dēvētās vispārējās profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmas 
noteikumiem. Šīs sistēmas būtība ir tāda, ka uzņēmējai dalībvalstij ir jāļauj ES pilsonim 
strādāt attiecīgajā profesijā šīs valsts teritorijā, pat ja šim pilsonim nav nepieciešamā valsts 
diploma ar noteikumu, ka viņam/viņai ir diploms, kas nepieciešams citā dalībvalstī, lai sāktu 
vai turpinātu strādāt tajā pašā profesijā. Taču šajā sistēmā nav paredzēta automātiska 
profesionālo kvalifikāciju atzīšana. Ja migranta izglītība un apmācība (ilguma vai darbības 
apjoma ziņā) ievērojami atšķiras no uzņēmējas dalībvalsts prasībām, šī dalībvalsts var noteikt 
migrantam kompensācijas pasākumus (adaptācijas periodu vai zināšanu pārbaudi), bet 
migrants var izvēlēties vai nu vienu, vai otru. 

Direktīvas 2005/36/EK nepiemērošana lūgumraksta iesniedzējas gadījumā

Lūgumraksta iesniedzēja acīmredzot nav ieguvusi pilnīgu kvalifikāciju, un tāpēc viņas 
gadījumā Direktīvu 2005/36/EK nevar piemērot. Saskaņā ar šo direktīvu Rumānijas iestādēm 
nav pienākuma atzīt viņas „nepilnīgo” kvalifikāciju.

Komisija nepiekrīt Apvienotās Karalistes SOLVIT centra viedoklim, ka lūgumraksta 
iesniedzēja var gūt priekšrocības no dibinājumbrīvības principa piemērošanas un ka 
Rumānijai vajadzētu ņemt vērā visas lūgumraksta iesniedzējas gūtās zināšanas un 
kvalifikācijas. Apvienotās Karalistes SOLVIT centra minētā tiesas prakse — Vlassopoulou
lieta C-340/89 — attiecas uz pilnībā kvalificētām personām (kā Irene Vlassopoulou) 
gadījumos, kad uzņēmējā dalībvalstī nav pieņemti juridiski instrumenti, ar kuriem varētu atzīt
profesionālās kvalifikācijas. Lūgumraksta iesniedzēja nav pilnībā kvalificēta, tāpēc viņa nevar 
izmantot šo tiesu praksi, lai pamatotu savu prasību. 

Secinājumi

Komisija nav konstatējusi, ka Rumānija, neatzīstot lūgumraksta iesniedzējas nepabeigto 
skolotājas kvalifikāciju, būtu pārkāpusi ES tiesību aktus.


