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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0362/2009, którą złożył Kenneth Pils (Austria) w sprawie ochrony zawodu 
fotografa w Austrii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że w przeciwieństwie do innych krajów UE, w Austrii zawód 
fotografa (z wyjątkiem fotografa prasowego) podlega ochronie. Składający petycję uważa, że 
ochrona ta jest dyskryminująca dla austriackich fotografów i stanowi przykład nierównego 
traktowania, gdyż koledzy z zagranicy mogą bez problemu oferować w Austrii swoje usługi
i pracować bez wymaganego szkolenia i akredytacji. W opinii składającego petycję ochrona 
ta, jako gwarancja jakości, nie ma już uzasadnienia w dobie cyfryzacji, a wręcz przeciwnie –
negatywnie wpływa na jakość usług i prowadzi do wzrostu cen. Składający petycję krytykuje 
ponadto stosowane w Austrii rozróżnienie między filmowcami (zawód niechroniony)
a fotografami (chroniony). Stwierdza on, że rozróżnianie nie jest już właściwe, ponieważ
w dzisiejszych czasach zarówno filmy, jak i fotografie są cyfrowe. Składający petycję uważa, 
że wymogi zawodowe w Austrii są niekorzystne dla gospodarki i nie gwarantują ani 
kreatywności w tej dziedzinie, ani sukcesu w biznesie. Wzywa on Parlament Europejski do 
zniesienia ochrony zawodowej w Austrii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję jest obywatelem austriackim, który urodził się i wychował w Szwecji,
wykonującym zawód fotografa prasowego. Co najmniej od roku 2002 prowadzi działalność
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w Austrii i pragnie rozszerzyć swoją ofertę (fotografie ślubne, fotografie architektury, 
fotografia reklamowa), ale musi w tym celu zdać test umiejętności (Meisterprüfung). Taki test 
nie obowiązuje fotografów zagranicznych, którzy mają wszystkie wymagane kwalifikacje
i chcą wykonywać swój zawód w Austrii. Składający petycję uważa zatem, że dochodzi tu do 
dyskryminacji odwrotnej ze strony państwa austriackiego, skierowanej przeciwko własnym 
obywatelom, a dyskryminacji tej nie można w erze technologii cyfrowej usprawiedliwiać 
ochroną konsumenta.

Zawód fotografa nie podlega harmonizacji na szczeblu europejskim. Regulacja tego zawodu 
należy zatem do kompetencji państw członkowskich i powinno się jej dokonywać
z poszanowaniem podstawowych wolności gwarantowanych przez traktat oraz zgodnie
z przepisami dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1.

We wspomnianej dyrektywie 2005/36/WE przewidziano dla przedstawiciela danego zawodu, 
mającego wszystkie wymagane kwalifikacje, możliwość podejmowania działalności
i wykonywania swojego zawodu w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym 
zdobył kwalifikacje zawodowe. Dyrektywa ma zastosowanie pod warunkiem, że dany zawód 
jest regulowany w przyjmującym państwie członkowskim, a przedstawiciel tego zawodu 
zdobył kwalifikacje w innym państwie członkowskim.

Zawód fotografa został ujęty w załączniku IV do dyrektywy 2005/36/WE (zob. załącznik IV, 
wykaz II pkt 1, „Studia fotograficzne: fotografia portretowa i komercyjna, oprócz fotografii 
reporterskiej”). Uznanie kwalifikacji jest możliwe na podstawie doświadczenia zawodowego.

W dyrektywie 2005/36/WE przewidziano dwa odrębne sposoby uzyskania uznania 
kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do rodzajów działalności wymienionych
w załączniku IV:

– Po pierwsze, migrant może wnosić o automatyczne uznanie swoich kwalifikacji na 
podstawie właściwego doświadczenia zawodowego zdobytego w innym państwie 
członkowskim. W odniesieniu do rodzajów działalności wymienionych w wykazie II
pkt 1 w art. 18 dyrektywy określono w związku z tym minimalny okres oraz rodzaj 
doświadczenia zawodowego wymaganego do uzyskania automatycznego uznania 
kwalifikacji.

– Po drugie, jeśli migrant nie spełni warunków wymaganych do automatycznego 
uznania kwalifikacji, może zwrócić się do państwa członkowskiego o analizę
możliwości wzajemnego uznania jego indywidualnych kwalifikacji na podstawie
art. 10–14 przedmiotowej dyrektywy. Warunkiem dla takiego uznania może być 
odbycie stażu lub zdanie testu umiejętności, jeśli istnieją istotne różnice pomiędzy
wykształceniem zdobytym przez migranta a wymogami obowiązującymi
w przyjmującym państwie członkowskim. To, że dany zawód nie jest regulowany
w państwie członkowskim pochodzenia, nie jest samo w sobie przeszkodą w uznaniu
kwalifikacji. W art. 13 ust. 2 dyrektywy przewidziano, że uznawane są kwalifikacje 
wnioskodawcy, który wykonywał zawód w pełnym wymiarze czasu pracy przez dwa 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142.
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lata w okresie ostatnich dziesięciu lat w państwie członkowskim, które nie reguluje 
tego zawodu1.

Składający petycję nie wyjaśnia, czy jeszcze podczas pobytu w Szwecji pracował jako 
fotograf.

Jeżeli składający petycję ma kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe zdobyte w Szwecji 
lub w innym państwie członkowskim poza Austrią, jego kwalifikacje powinny zostać uznane
w Austrii zgodnie z przepisami opisanymi powyżej i nie musi on zdawać testu umiejętności
Meisterprüfung.

Jeśli natomiast składający petycję zdobył kwalifikacje w Austrii, przepisy dotyczące 
wzajemnego uznawania kwalifikacji nie mają zastosowania. Art. 43 oraz 49 traktatu WE 
dotyczące swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także dyrektywa 
2005/36/WE, mają zastosowanie jedynie do sytuacji transgranicznych. Składający petycję 
doświadcza tzw. dyskryminacji odwrotnej, podobnie jak inni fotografowie austriaccy. 
Jednakże dyskryminacja odwrotna może dotyczyć wyłącznie prawa krajowego, ponieważ 
prawo wspólnotowe zabrania jedynie dyskryminacji w odniesieniu do kwalifikacji zdobytych
w innych państwach członkowskich.

Wniosek

W świetle dostępnych informacji oraz analizy przedstawionej powyżej przedmiotowa petycja 
nie wskazuje na żaden przypadek łamania prawa wspólnotowego, a kompetencje w zakresie 
kwestii w niej zawartych należą do władz krajowych.

                                               
1 Zgodnie z dostępnymi informacjami oprócz Austrii zawód fotografa jest regulowany w Czechach, Islandii
i Liechtensteinie.


