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trenera kvalifikācijas atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas partneris, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja pabeigt kursus, lai 
kvalificētos par zirgu treneri Itālijā, rezultātā netika pieņemts UNIRE eksāmenu kārtošanai. 
Viņš plāno kārtot līdzīgu British Racing Institute eksāmenu, kam kursu apmeklēšana nav 
obligāta. Tomēr, lai strādātu par zirgu treneri Itālijā, UNIRE prasa, lai viņam būtu Itālijā 
iegūta kvalifikācija. Arī Apvienotās Karalistes valstspiederīgajam ar tajā iegūtu kvalifikāciju
būtu jāpabeidz kursi un sekmīgi jānokārto eksāmeni Itālijā, lai tur strādātu. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka tas ir personu brīvas pārvietošanās Eiropā tiesību pārkāpums un lūdz 
palīdzību Eiropas Parlamentam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņas vīrs vēlējās iziet zirgu treneru kursus Lielbritānijā, 
lai pēc tam strādātu šajā profesijā Itālijā, bet Savienība jāšanas sporta veicināšanai Itālijā 
UNIRE viņam norādīja, ka Itālijā šajā profesijā var strādāt tikai ar Itālijas kvalifikāciju.

Saskaņā ar informāciju, kas ir Komisijas datu bāzē, sacīkšu zirgu trenera profesija Itālijā nav 
reglamentēta, respektīvi, šajā profesijā var strādāt ne tikai tie, kam ir profesionālā 
kvalifikācija.  Vajadzības gadījumā tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzējas vīram nav jāprasa 
Itālijas varas iestādēm Apvienotās Karalistes kvalifikācijas atzīšana, lai viņš varētu strādāt 
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zirgu trenera profesijā Itālijā.  Piemērojot EK līguma 39. pantu un Regulu  Nr. 1612/68/EEK, 
viņam ir arī tieša pieeja darba tirgum, jo šie divi dokumenti aizliedz jebkādu diskrimināciju 
pilsonības dēļ dalībvalstu darba ņēmēju starpā saistībā ar piekļuvi darbam, atalgojumu un 
citiem darba apstākļiem.

Lūgumraksta iesniedzēja var pārbaudīt, vai Itālijā profesija ir vai nav reglamentēta Itālijas 
kontaktpunktā sekojošā adresē:

Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia 20
I — 00186 Roma
Tālr. +39 06 677 95 322
Fakss: +39 06 677 95 064
E-pasts: lu.monaco@palazzochigi.it
Tīmekļa vietne: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Ja izrādīsies, ka Itālijā profesija ir reglamentēta, lūgumraksta iesniedzējas vīram ir jāiesniedz 
savas Apvienotās Karalistes kvalifikācijas atzīšanas pieprasījums Itālijas kompetentajām 
varas iestādēm. Tām ir jāizskata pieprasījums saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1.  Saskaņā ar šo direktīvu, tām ir jāsniedz atbilde ne vēlāk 
kā četru mēnešu laikā no ieinteresētās personas visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas 
brīža.  Tās var vai nu automātiski atzīt kvalifikāciju vai arī likt iesniedzējam izvēlēties: iziet 
zināšanu pārbaudi vai adaptācijas periodu, ja viņa izglītošanās ilgums bija vismaz par vienu 
gadu īsāks nekā tas ir pieprasīts valsts līmenī, vai, ja tās saskata būtiskas atšķirības starp 
iesniedzēja izglītību un valsts izglītību, ko nevar kompensēt iesniedzēja profesionālā pieredze. 
Turklāt, ja sacīkšu zirgu trenera profesija vai izglītība, kas iegūta, lai strādātu šajā profesijā, 
nav reglamentētas Apvienotajā Karalistē, Itālijas varas iestādēm ir tiesības pieprasīt, lai 
Apvienotās Karalistes kvalifikācijas īpašniekam būtu divu gadu profesionālā pieredze kādā 
dalībvalstī, kurā profesija nav reglamentēta. Ja pārceļotājam nav šādas pieredzes, direktīva 
netiek piemērota, bet pārceļotājs var atsaukties uz Līguma noteikumiem EK Tiesas 
interpretācijā.  Lūgumraksta iesniedzēja var pārbaudīt, vai Apvienotajā Karalistē profesija ir 
vai nav reglamentēta Apvienotās Karalistes kontaktpunktā sekojošā adresē:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP
Tālr. +44 (0) 871 226 2850
Fakss: +44 (0) 871 330 7005
E-pasts: info@europeopen.org.uk
Tīmekļa vietne: http://www.europeopen.org.uk

Ir jāuzsver, ka pašreizējā stāvoklī, kad lūgumraksta iesniedzējas vīrs vēl nav ieguvis 
Apvienotās Karalistes kvalifikāciju, nevar konstatēt nekādu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.
                                               
1  OV L 255/22, 30.9.2005.
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