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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjui, slidinėjimo instruktoriui, kuris yra Italijos pilietis ir turi Albanijoje gautą 
instruktoriaus diplomą, Austrijos žiemos sporto federacija neleido dalyvauti „Eurotest“ 
konkurse, privalomame norint vykdyti slidinėjimo instruktoriaus veiklą Europos Sąjungoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Nagrinėjamą klausimą reglamentuoja Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo (OL 255, 2005 9 30, p. 22) ir 2000 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimo C (2000) 
2274 nuostatos.

Pagal šių ES teisės aktų nuostatas Austrija turi teisę reikalauti, kaip kompensuojamosios 
priemonės, profesionalių slidinėjimo instruktorių migrantų išlaikyti „Eurotest“ egzaminą, jei 
yra esminių skirtumų atitinkamo profesinio mokymo srityje.

Peticijos pateikėjas slidinėjimo instruktoriaus diplomą gavo Albanijoje, taigi ne ES valstybėje 
narėje. Tokiomis aplinkybėmis ir pagal Direktyvos 2005/36/EB 2 straipsnio 2 dalies nuostatas 
kiekviena valstybė narė gali leisti savo teritorijoje pagal jos nustatytas taisykles vykdyti 
reglamentuojamos profesijos veiklą pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą valstybės narės 
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piliečiams, turintiems profesinės kvalifikacijos įrodymą, įgytą ne toje valstybėje narėje. Kitaip 
tariant, atitinkamai valstybei narei šiuo atveju suteikiama laisvė spręsti.

Be to, pagal direktyvos 2 straipsnio 3 dalį, trečiosios šalies išduotas formalios kvalifikacijos 
įrodymas laikomas formalios kvalifikacijos įrodymu, jei jo turėtojas turi trejų metų 
atitinkamos profesijos veiklos patirtį valstybės narės, kuri pripažino tą formalios 
kvalifikacijos įrodymą pagal 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, teritorijoje ir tą patirtį pripažįsta 
ta valstybė narė.

Tai, ar peticijos pateikėjas atitinka šiuos reikalavimus, yra faktas, kurį peticijos pateikėjas turi 
įrodyti priimančios valstybės narės valdžios institucijoms, kai jos tikrina jo profesinę 
kvalifikaciją.“


