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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat in Oostenrijk in tegenstelling tot andere EU-landen het 
beroep van fotograaf (behalve persfotograaf) beschermd is. Indiener beschouwt deze 
bescherming als discriminerend voor Oostenrijkse fotografen en een geval van ongelijke 
behandeling, want buitenlandse collega’s kunnen in Oostenrijk probleemloos hun diensten 
aanbieden en verrichten zonder de vereiste opleiding en erkenning. Als kwaliteitswaarborg is 
de bescherming volgens indiener in het huidige digitale tijdperk niet langer relevant – het 
tegendeel is waar – en leidt de bescherming tot slechte service en hogere prijzen. Indiener 
hekelt voorts het onderscheid dat in Oostenrijk wordt gemaakt tussen filmers (geen 
bescherming) en fotografen (beschermd). Hij stelt dat dit verschil niet langer relevant is, 
omdat tegenwoordig zowel films als foto’s digitaal zijn. Indiener is van opvatting dat de 
beroepseisen in Oostenrijk slecht zijn voor de economie en geen garanties bieden voor 
creativiteit in het vak of succes als ondernemer. Hij verzoekt het Europees Parlement om de 
Oostenrijkse beroepbescherming op te heffen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indiener is Oostenrijks onderdaan, geboren en getogen in Zweden en van beroep
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persfotograaf. Hij is al sinds 2002 in Oostenrijk gevestigd en wenst er nieuwe activiteiten te
ontplooien (trouw-, architectuur- of reclamefoto’s), maar daartoe moet hij een 
vakbekwaamheidsexamen afleggen (Meisterprüfung). Een dergelijk examen is niet vereist 
voor buitenlandse beroepsbeoefenaars die volledig bevoegd zijn en hun beroep in Oostenrijk 
wensen uit te oefenen. Indiener is derhalve van mening dat sprake is van omgekeerde 
discriminatie door Oostenrijk van haar eigen onderdanen die, in het digitale tijdperk, niet kan 
worden gerechtvaardigd door consumentenbescherming. 

Het beroep van fotograaf is niet geharmoniseerd op Europees niveau. Derhalve zijn de 
lidstaten bevoegd om de regelgeving met betrekking tot het beroep vast te stellen met 
inachtneming van de fundamentele vrijheden van het Verdrag en Richtlijn 2005/36/EG
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1.

Richtlijn 2005/36/EG biedt een volledig bevoegd beroepsbeoefenaar inderdaad de 
mogelijkheid zich te vestigen en zijn beroep uit te oefenen in een andere lidstaat dan die waar 
hij zijn beroepskwalificaties heeft gehaald. De richtlijn is van toepassing voor zover het 
beroep in de ontvangende lidstaat gereglementeerd is en de beroepsbeoefenaar zijn 
kwalificaties in een andere lidstaat heeft verworven. 

De werkzaamheden van fotograaf vallen onder bijlage IV van Richtlijn 2005/36/EG (zie 
bijlage IV, Lijst II, 1, "Fotostudio’s: portretfotografie en fotografie voor handelsdoeleinden, 
met uitzondering van persfotografie"). Erkenning van kwalificaties is mogelijk op basis van 
beroepservaring.

Voor deze in bijlage IV vermelde werkzaamheden biedt Richtlijn 2005/36/EG twee
mogelijkheden voor erkenning:
– Enerzijds kan de migrant automatische erkenning van zijn kwalificaties vragen op basis 

van de in een andere lidstaat verworven relevante beroepservaring. Zo bepaalt artikel 18 
van de richtlijn voor de werkzaamheden van lijst II, 1, de minimale duur en de aard van de 
beroepservaring die vereist zijn om voor automatische erkenning in aanmerking te komen.

– Anderzijds, als de migrant niet voldoet aan de vereiste voorwaarden voor automatische 
erkenning, kan hij de lidstaat verzoeken de onderlinge erkenning van zijn individuele 
kwalificaties te onderzoeken op basis van de artikelen 10 tot 14 van de richtlijn. 
Voorwaarde voor deze erkenning kan een stage zijn of het slagen voor een proeve van 
bekwaamheid indien er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de opleiding van de migrant 
en de geldende eisen in de ontvangende lidstaat. Het feit dat het beroep niet 
gereglementeerd is in de lidstaat van oorsprong is op zich geen beletsel voor erkenning. In 
artikel 13, lid 2 van de richtlijn wordt immers bepaald dat erkenning moet worden verleend 
aan aanvragers die tijdens de voorafgaande tien jaar hun beroep gedurende twee jaar 
voltijds hebben uitgeoefend in een lidstaat waarin het beroep niet gereglementeerd is2.

Indiener maakt niet duidelijk of hij in Zweden al als fotograaf heeft gewerkt.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 

van de beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22-142.
2 Volgens de beschikbare informatie is het beroep van fotograaf behalve in Oostenrijk ook gereglementeerd in 

Tsjechië, IJsland en Liechtenstein.
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Als indiener beschikt over in Zweden of een andere lidstaat dan Oostenrijk verworven
kwalificaties en/of beroepservaring, moeten zijn kwalificaties door Oostenrijk erkend worden 
volgens de hierboven uiteengezette regels en mag men hem niet verzoeken om de
Meisterprüfung af te leggen. 

Als indiener zijn kwalificaties in Oostenrijk heeft verworven, zijn de regels van onderlinge 
erkenning van kwalificaties niet van toepassing. De artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag 
inzake de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten, en Richtlijn 2005/36/EG 
zijn immers slechts van toepassing in grensoverschrijdende situaties. Voor indiener geldt 
dezelfde omgekeerde discriminatie als voor de andere Oostenrijkse fotografen. Omgekeerde 
discriminatie kan echter slechts nationaal recht betreffen, daar het Gemeenschapsrecht alleen 
discriminatie van in andere lidstaten verworven kwalificaties verbiedt.

Conclusie

Op basis van de beschikbare elementen en de hierboven uiteengezette overwegingen kan naar 
aanleiding van dit verzoekschrift geen schending van het Gemeenschapsrecht worden 
vastgesteld, aangezien de bevoegdheid voor deze kwestie bij de nationale autoriteiten ligt.


