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Ref.: Petiția nr. 0362/2009, adresată de Kenneth Pils, de cetățenie austriacă, privind 
reglementarea exercitării profesiei de fotograf în Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că în Austria, spre deosebire de alte țări membre ale UE, profesia 
de fotograf (inclusiv cea de fotograf de presă) este reglementată. Petiționarul consideră că 
această reglementare este discriminatorie pentru fotografii austrieci și că ea reprezintă un caz 
de tratament inegal, deoarece colegii străini își pot oferi și presta serviciile fără probleme în 
Austria, fără a avea pregătirea și calificările solicitate. Potrivit petiționarului, în actuala eră 
digitală, reglementarea nu mai este relevantă drept garanție a calității - chiar din contră - iar 
reglementarea conduce la servicii de proastă calitate și la prețuri mai mari. Petiționarul critică 
în continuare distincția care se face în Austria între cineaști (profesie nereglementată) și 
fotografi (profesie reglementată). El afirmă că această distincție nu mai este relevantă, pentru 
că în prezent atât filmele, cât și fotografiile sunt digitale. Petiționarul consideră că exigențele 
profesionale din Austria sunt dăunătoare pentru economie și nu reprezintă o garanție pentru 
creativitatea în această meserie sau succesul în afaceri. El solicită Parlamentului European să 
anuleze reglementarea profesională din Austria.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul este un cetățean austriac, născut și crescut în Suedia, care exercită profesia de 
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fotograf de presă. Fiind stabilit în Austria din 2002, acesta dorește să-și diversifice activitățile 
în această țară (fotografie de nuntă, fotografie de arhitectură sau fotografie de publicitate), 
însă el trebuie să se supună în acest scop unui examen de aptitudine (Meisterprüfung). Un 
astfel de examen nu este cerut din partea profesioniștilor străini pe deplin calificați care 
doresc să-și exercite profesia în Austria. Petiționarul consideră așadar că este vorba aici de o 
discriminare inversă din partea Austriei împotriva propriilor săi cetățeni care, în era 
tehnologiei digitale, nu poate fi justificată prin protecția consumatorului.

Profesia de fotograf nu este armonizată la nivel european. Prin urmare, statele membre au 
competența de a reglementa profesia în condițiile respectării libertăților fundamentale 
garantate prin tratat și a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 
profesionale1.

De fapt, Directiva 2005/36/CE prevede posibilitatea ca un profesionist pe deplin calificat să se 
stabilească și să desfășoare profesia într-un alt stat membru decât cel în care a dobândit 
calificările profesionale. Directiva se aplică cu condiția ca profesia să fie reglementată în 
statul membru gazdă, iar profesionistul să-și fi obținut calificările într-un alt stat membru.

Activitățile de fotograf sunt acoperite de anexa IV la Directiva 2005/36/CE (a se vedea anexa 
IV, lista II, 1, „Ateliere fotografice: fotografie portretistică și comercială, cu excepția 
fotoreporterilor”). O recunoaștere a calificărilor este posibilă pe baza experienței profesionale.

Pentru activitățile enumerate la anexa IV, Directiva 2005/36/CE prevede două modalități de 
recunoaștere distincte:

– Pe de o parte, migrantul poate solicita recunoașterea automată a calificărilor sale pe 
baza experienței profesionale pertinente dobândite într-un alt stat membru. Pentru 
activitățile incluse în lista II, 1, articolul 18 din directivă precizează, de asemenea, 
durata minimă și natura experienței profesionale necesare pentru a beneficia de o 
recunoaștere automată.

– Pe de altă parte, în cazul în care migrantul nu îndeplinește condițiile cerute pentru o 
recunoaștere automată, acesta poate atunci să solicite statului membru examinarea 
recunoașterii reciproce a calificărilor sale individuale pe baza articolelor 10-14 din 
directivă. Această recunoaștere poate fi condiționată de efectuarea unui stagiu sau 
trecerea unei probe de aptitudine în cazul în care există diferențe substanțiale între 
pregătirea dobândită de migrant și cerințele în vigoare în statul membru gazdă. Faptul 
că profesia nu este reglementată în statul membru de origine nu constituie în sine un 
obstacol în calea recunoașterii profesionale. De fapt, articolul 13 alineatul (2) din 
directivă prevede că recunoașterea trebuie acordată solicitantului care a exercitat cu 
normă întreagă profesia pe o perioadă de doi ani în decursul ultimilor zece ani într-un 
stat membru care nu reglementează profesia2.

Petiționarul nu explică dacă a lucrat deja în calitate de fotograf în Suedia.

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO L 255 din 30.9.2005, p. 22–142
2 Potrivit informațiilor disponibile, în afară de Austria, profesia de fotograf este reglementată în Republica Cehă, 
Islanda și Liechtenstein.
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În cazul în care petiționarul dispune de calificări și/sau de experiența profesională dobândite 
în Suedia sau într-un alt stat membru decât Austria, calificările sale trebuie să fie recunoscute 
de Austria conform normelor prezentate mai sus și nu i se poate cere să se supună examenului 
Meisterprüfung.

Dacă petiționarul și-a obținut calificările în Austria, normele de recunoaștere reciprocă a 
calificărilor nu se aplică. De fapt, articolele 43 și 49 din Tratatul CE, care se referă la 
libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, și Directiva 2005/36/CE nu se aplică 
decât în cazul situațiilor transfrontaliere. Petiționarul este victima unei discriminări inverse de 
care suferă, de asemenea, ceilalți fotografi austrieci. Totuși, discriminarea inversă nu poate să 
se refere decât la dreptul național, dreptul comunitar neinterzicând decât discriminarea 
împotriva calificărilor obținute în alte state membre.

Concluzie

Pe baza elementelor disponibile și a considerațiilor prezentate anterior, petiția nu relevă nicio 
încălcare a dreptului comunitar, competența cu privire la această chestiune revenind 
autorităților naționale.


