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Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0362/2009, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Kenneth 
Pils, par fotogrāfa profesijas aizsardzību Austrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Austrijā atšķirībā no citām ES dalībvalstīm fotogrāfa 
profesija (tostarp preses fotogrāfa profesija) ir aizsargāta. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
šī aizsardzība ir diskriminējoša attiecībā pret Austrijas fotogrāfiem un rada nevienlīdzīgas 
attieksmes draudus, jo ārzemju kolēģi var neierobežoti piedāvāt savus pakalpojumus un 
strādāt bez nepieciešamās apmācības un kvalifikācijas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
aizsardzība kā kvalitātes nodrošinājums vairs nav piemērota mūsdienu digitālajam laikmetam, 
tieši pretēji — aizsardzība izraisa zemāku kvalitāti un augstākas cenas. Lūgumraksta 
iesniedzējs turklāt kritizē atšķirības, kādas Austrijā ieviestas starp filmu veidotājiem 
(neaizsargāti) un fotogrāfiem (aizsargāti). Viņš norāda, ka šai atšķirībai vairs nav nozīmes, jo 
mūsdienās gan filmas, gan fotogrāfijas tiek uzņemtas digitāli. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šādas darba prasības ir sliktas Austrijas ekonomikai un negarantē šajā jomā ne 
jaunradi, ne veiksmīgu uzņēmējdarbību. Viņš aicina Eiropas Parlamentu atcelt profesiju 
aizsardzību Austrijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir Austrijas pilsonis, kurš dzimis un audzis Zviedrijā, un strādā kā 
preses fotogrāfs. Apmeties uz dzīvi Austrijā no vismaz 2002. gada, viņš vēlas tur dažādot 
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savas darbības (kāzu foto, arhitektūras foto vai reklāmas foto), bet viņam šai nolūkā jākārto 
zināšanu pārbaude (Meisterprüfung). Šāda pārbaude netiek prasīta pilnībā kvalificētiem 
ārvalstu profesionāļiem, kuri Austrijā vēlas nodarboties ar savu profesiju. Tādējādi 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šajā gadījumā ir saistība ar atgriezenisko diskrimināciju 
no Austrijas puses pret saviem pilsoņiem, ko digitālo tehnoloģiju laikmetā nevar pamatot ar 
patērētāju aizsardzību. 

Fotogrāfa profesija nav saskaņota Eiropas līmenī. Tādējādi dalībvalstis ir atbildīgas par 
profesijas reglamentēšanu, ievērojot pamatbrīvības, ko nodrošina EK līgums, un 
Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1.

Direktīva 2005/36/EK paredz iespēju pilnībā kvalificētam profesionālim veikt 
uzņēmējdarbību un nodarboties ar savu profesiju citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā viņš ieguvis 
savu profesionālo kvalifikāciju. Direktīva ir piemērojama ar nosacījumu, ka profesija tiek 
reglamentēta uzņēmējā dalībvalstī un ka profesionālis ir ieguvis savu kvalifikāciju citā 
dalībvalstī.

Uz fotogrāfa darbību attiecas Direktīvas 2005/36/EK IV pielikums (sk. IV pielikuma 
II saraksta 1. punktu „Fotostudijas: portreti un komercfotogrāfijas, izņemot fotožurnālistus”). 
Kvalifikāciju atzīšana ir iespējama, pamatojoties uz profesionālo pieredzi.

Attiecībā uz darbībām, kas uzskaitītas IV pielikumā, Direktīva 2005/36/EK paredz divus 
atšķirīgus atzīšanas veidus:

– no vienas puses, ieceļotājs var lūgt savu kvalifikāciju automātisko atzīšanu, 
pamatojoties uz attiecīgu profesionālo pieredzi, kas iegūta citā dalībvalstī. Attiecībā uz 
II saraksta 1. punktā minētajām darbībām direktīvas 18. pants precizē iegūtās 
profesionālās pieredzes minimālo ilgumu un veidu, lai saņemtu automātisku atzīšanu; 

– no otras puses, ja ieceļotājs neizpilda prasītos nosacījumus automātiskas atzīšanas 
saņemšanai, tad viņš var lūgt dalībvalsti izskatīt viņa individuālo kvalifikāciju 
savstarpēju atzīšanu, pamatojoties uz direktīvas 10. līdz 14. pantu. Šo atzīšanu var 
noteikt prakse vai veiksmīga zināšanu pārbaude, ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
apmācību, ko saņēmis ieceļotājs, un uzņēmējā dalībvalstī spēkā esošajām prasībām. 
Tas, ka profesija netiek reglamentēta izcelsmes dalībvalstī, pats par sevi nav šķērslis 
atzīšanai. Direktīvas 13. panta 2. punkts paredz, ka atzīšanu piešķir pretendentam, kas 
iepriekšējo 10 gadu laikā divus gadus veicis pilna laika darbību dalībvalstī, kura 
nereglamentē šo profesiju2.

Lūgumraksta iesniedzējs nepaskaidro, vai viņš jau ir strādājis par fotogrāfu Zviedrijā.

Ja lūgumraksta iesniedzējam ir kvalifikācija un/vai profesionālā pieredze, kas iegūta Zviedrijā 
vai citā dalībvalstī, nevis Austrijā, Austrijai viņa kvalifikācija jāatzīst saskaņā ar iepriekš 
izklāstītajiem noteikumiem, un tā nevar viņam pieprasīt kārtot Meisterprüfung.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.
2 Saskaņā ar pieejamo informāciju Austrija, Čehija, Īslande un Lihtenšteina reglamentē 
fotogrāfa profesiju.
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Ja lūgumraksta iesniedzējs savu kvalifikāciju ir ieguvis Austrijā, nav piemērojami 
savstarpējas atzīšanas noteikumi. EK līguma 43. un 49. pants attiecībā uz brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību un Direktīva 2005/36/EK ir piemērojami 
tikai pārrobežu situācijās. Lūgumraksta iesniedzējs ir pakļauts atgriezeniskai diskriminācijai, 
kam pakļauti arī citi Austrijas fotogrāfi. Tomēr atgriezeniskā diskriminācija attiecas tikai uz 
valsts tiesībām, jo Kopienas tiesības aizliedz vienīgi diskrimināciju pret kvalifikācijām, kas 
iegūtas citās dalībvalstīs.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju un iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, šis 
lūgumraksts neatklāj nekādus Kopienas tiesību pārkāpumus, par šī jautājuma risināšanu 
atbildīgas ir valsts varas iestādes.”


