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Temats: Lūgumraksts Nr. 0959/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Paula 
Romero Ganuza, par ārvalstu skolotāju apstiprināšanu un atzīšanu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Spānijas valstspiederīgā. Viņa strādā par skolotāju Vācijā, un 
viņai ir noslēgts pagaidu darba līgums. Tomēr viņa nevar Vācijā noslēgt darba līgumu ar 
neierobežotu termiņu, jo Vācijā atšķirībā no lielākās daļas citu ES valstu skolotājus apmāca 
pasniegt vairāk par vienu mācību priekšmetu. Tāpēc, lai lūgumraksta iesniedzēja varētu iegūt 
pastāvīgu skolotājas vietu Vācijā, viņai ir jāmācās pasniegt vēl vienu mācību priekšmetu. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto tas ir paredzēts Direktīvā 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Uzņemšanas procedūra apmācībai un atzīšana par 
skolotāju, kas var pasniegt otru mācību priekšmetu, ir atkarīga no Kultūras ministrijas 
apstiprinājuma. Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām, šī atzīšanas procedūra nav pietiekami 
pārredzama un tā diskriminē skolotājus no citām ES dalībvalstīm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksts attiecas uz tiesībām iegūt pastāvīgu skolotājas vietu Vācijā. Lai lūgumraksta 
iesniedzēja varētu iegūt pastāvīgu vietu, viņai ir jāmācās pasniegt vēl vienu mācību 
priekšmetu. Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām, šī atzīšanas procedūra nav pietiekami 
pārredzama un tā diskriminē skolotājus no citām ES dalībvalstīm.
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Skolotāja profesijas standarti Eiropas Savienībā nav saskaņoti. Skolotāja kvalifikācijas 
atzīšana ietilpst tā saucamajā vispārējā sistēmā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, kas 
izklāstīta Profesionālo kvalifikāciju direktīvas III sadaļas I nodaļā. Šī vispārējā sistēma 
neparedz profesionālo kvalifikāciju automātisku atzīšanu. Šīs sistēmas pamatojums ir tāds, ka 
uzņēmējai dalībvalstij (šajā gadījumā — Vācijai) jāļauj ES pilsoņiem tās teritorijā veikt 
profesionālo darbību pat tad, ja personai nav diploma, ko prasa saskaņā ar valsts 
noteikumiem, taču ar nosacījumu, ka personai ir diploms, ko prasa citā dalībvalstī, lai varētu 
sākt vai turpināt attiecīgo profesionālo darbību.

Ja lūgumraksta iesniedzēja ir pilnīgi kvalificēta strādāt par skolotāju Spānijā, Vācijai 
jāpiemēro iepriekš minētā vispārējā sistēma, kas noteikta direktīvā. Šādā gadījumā Vācijas 
kompetentajai iestādei ir pienākums salīdzināt lūgumraksta iesniedzējas izglītību un apmācību 
ar šai profesijai nepieciešamo izglītību un apmācību Vācijā. Ja lūgumraksta iesniedzējas 
izglītība un apmācība (to ilguma vai darbības jomas ziņā) būtiski atšķiras no Vācijas 
prasībām, Vācija var piemērot kompensācijas pasākumu (adaptācijas periodu vai zināšanu 
pārbaudi).

Tā kā nosacījumi darbam skolotāja profesijā nav saskaņoti Kopienas līmenī, dalībvalstis ir 
pilnvarotas noteikt šos nosacījumus. Tomēr Tiesa lietā C-102/02 Beuttenmüller norādījusi, ka 
skolotājiem izvirzītā prasība mācīt vismaz divus mācību priekšmetus, pat ja pretendents vēlas 
mācīt tikai vienu mācību priekšmetu, uz ko attiecas viņa vai viņas izglītība un apmācība, 
iespējams, atturēs daudzus ES pilsoņus no skolotāja profesionālās darbības veikšanas 
attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī, pat ja viņi būs ieguvuši kvalifikācijas, kas nepieciešamas, lai 
veiktu šo profesionālo darbību viņu izcelsmes valstī. Komisijas dienesti uzskata, ka būtu 
noderīgs varas iestāžu elastīgs skatījums uz kompetenci otrā mācību priekšmetā.

Saskaņā ar lūgumrakstu šķiet, ka Vācijas varas iestādes pārbaudīja lūgumraksta iesniedzējas 
pieteikumu un secināja, ka lūgumraksta iesniedzējas izglītība un apmācība būtiski atšķiras no 
Vācijas prasībām. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto Vācijas varas iestādes kā 
kompensācijas pasākumu piedāvāja apgūt visu izglītības un apmācības programmu vienā 
mācību priekšmetā, lai gan lūgumraksta iesniedzēja Vācijā jau apguva vācu valodu kā otru 
valodu.

Komisijas dienesti nevar novērtēt ne informāciju par lūgumraksta iesniedzējas Spānijā 
iegūtajām kvalifikācijām, ne arī informāciju par prasībām attiecībā uz tiesībām veikt 
profesionālo darbību Vācijā. Komisijas dienesti var pārbaudīt, vai dalībvalsts ir pildījusi savas 
saistības saskaņā ar Profesionālo kvalifikāciju direktīvu, piedāvājot kompensācijas 
pasākumus, ja konstatētas būtiskas atšķirības. Komisija nevar novērtēt, vai konkrētais 
kompensācijas pasākums ir piemērots, lai kompensētu konkrētās būtiskās atšķirības.

Pamatojoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka kompetentā iestāde piedāvāja tikai iespēju 
izmantot adaptācijas periodu (pilnīgu izglītības un apmācības programmu vienā mācību 
priekšmetā). Saskaņā ar minētās direktīvas 14. panta 2. punktu kompetentajai iestādei būtu 
jādod pretendentam tiesības izvēlēties starp adaptācijas periodu un zināšanu pārbaudi.

Turklāt, ja atšķirības darbības jomās abās dalībvalstīs ir tik lielas, ka faktiski nepieciešams 
apgūt visu izglītības un apmācības programmu, lai kompensētu trūkumus, un ja darbību var 
nošķirt no citām attiecīgās profesijas darbībām, ja profesijas pārstāvis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij pēc pretendenta pieprasījuma jāapsver iespēja piešķirt daļēju piekļuvi.
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Konkrēti, Tiesa lietā C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos norādīja:
„EKL 39. un 43. pants neiestājas pret to, ka (..) dalībvalsts nepiešķir daļēju piekļuvi šim 
kvalificētajam darbam, (..) ciktāl robus, kuri pastāv ieinteresētās personas izglītībā 
salīdzinājumā ar uzņēmējā dalībvalstī pieprasīto izglītību, ir iespējams faktiski novērst, 
piemērojot direktīvas (..) 4. panta 1. punktā paredzētos kompensējošos pasākumus. EKL 
39. un 43. pants savukārt iestājas pret to, ka minētā dalībvalsts nepiešķir šādu daļēju piekļuvi, 
ja ieinteresētā persona to lūdz un atšķirības starp darbību jomām ir tik būtiskas, ka faktiski 
būtu nepieciešams no jauna iegūt izglītību, ja vien šādas daļējas piekļuves atteikums nav 
attaisnojams ar primāriem vispārējo interešu iemesliem, kas ir piemēroti to izvirzīto mērķu 
sasniegšanai un nepārsniedz to sasniegšanai nepieciešamo (39. punkts).”1

Secinājums
Vācijas varas iestādes var piemērot kompensācijas pasākumu būtisku atšķirību gadījumā. 
Tomēr Komisijas dienesti nevar novērtēt konkrētā kompensācijas pasākuma nepieciešamību 
vai piemērotību šajā lietā. Jebkurā gadījumā Vācijas varas iestādēm būtu bijis jāpiedāvā 
iespēja veikt zināšanu pārbaudi un pēc lūgumraksta iesniedzējas pieprasījuma jāapsver iespēja 
piešķirt daļējas tiesības strādāt par skolotāju.
Lūgumraksta iesniedzēja var iesniegt sūdzību SOLVIT, kas ir tiešsaistes tīkls problēmu 
risināšanai, kurā ES dalībvalstis sadarbojas, lai ārpus tiesas risinātu problēmas, kas radušās, 
valsts iestādēm nepareizi piemērojot iekšējā tirgus noteikumus. Katrā dalībvalstī ir SOLVIT
centrs, kas var palīdzēt risināt pilsoņu un uzņēmumu sūdzības. Šie centri ir valsts pārvaldes 
sastāvdaļa un ir gatavi desmit nedēļās nodrošināt reālus risinājumus problēmām. Vairāk 
informācijas par SOLVIT var atrast tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_lv.htm.
Ja lūgumraksta iesniedzējs(-a) vēlas pieprasīt kompensācijas pasākuma pārskatīšanu, viņam 
vai viņai jāapstrīd Vācijas varas iestāžu lēmums un/vai jāiesniedz apelācija kompetentajā 
Vācijas tiesā.

                                               
1 Tiesas 2006. gada 19. janvāra spriedums lietā C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.


