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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0002/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Angelo 
Vasena, par diskrimināciju saistībā ar aizliegumu piedalīties slēpošanas 
instruktoru pārbaudījumā Eurotest Austrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam, slēpošanas instruktoram, kurš ir Itālijas valstspiederīgais un 
kuram ir Albānijā izdota instruktora apliecība, federācija SnowSport Austria liedza piedalīties 
pārbaudījumā Eurotest, kas ir obligāta prasība, lai strādātu par slēpošanas instruktoru Eiropas 
Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 25. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Konkrēto jautājumu reglamentē  Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
(OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.), kā arī Komisijas Lēmums C (2000) 2274 (2000. gada 
25. jūlijs). 

Saskaņā ar šādiem noteikumiem Austrijai ir tiesības pieprasīt, lai imigrējušie profesionālie 
slēpošanas instruktori sekmīgi nokārtotu Eurotest kā kompensācijas pasākumu gadījumā, ja 
attiecīgajā profesionālajā apmācībā ir būtiskas atšķirības.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs ir ieguvis savu slēpošanas instruktora diplomu Albānijā, 
tādējādi ne kādā no ES dalībvalstīm. Šādos apstākļos un saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 
2. panta 2. punktu „ikviena dalībvalsts savā teritorijā saskaņā ar saviem tiesību aktiem var 
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atļaut dalībvalsts pilsoņiem, kuriem ir tādas profesionālās kvalifikācijas apliecinājums, kura 
nav iegūta šajā dalībvalstī, veikt darbību reglamentētā profesijā, kā tā paredzēta 3. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.” Citiem vārdiem sakot, attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu lemj pēc 
saviem ieskatiem. 

Turklāt saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 3. punktu „Kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ko 
izsniedz kāda trešā valsts, uzskata par kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ja attiecīgajai 
personai ir trīs gadu profesionālā pieredze attiecīgajā profesijā tās dalībvalsts teritorijā, kura 
šo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu atzinusi saskaņā ar 2. panta 2. punktu, un ja attiecīgā 
dalībvalsts apliecinājusi šo profesionālo pieredzi.”

Tas vai lūgumraksta iesniedzējs atbilst šiem noteikumiem ir fakts, kas jāpierāda pašam 
lūgumraksta iesniedzējam, kad uzņēmējas dalībvalsts iestādes veic viņa profesionālās 
kvalifikācijas pārbaudi.


