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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1051/2009, внесена от Franz Xaver Müller, с германско гражданство, 
относно проблемите му с австрийските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят е клиничен психолог, който желае да започне практика в Австрия заедно 
със съпругата си. Той вече е получил предложение за проект за помощ за млади хора. 
След изключително продължителна процедура, заявлението му за признаване на 
дипломата му за клиничен психолог в Австрия е било отхвърлено. В резултат на това 
той и съпругата му не могат да започнат практиката си, нито да се издържат. Поради 
това са били принудени да напуснат Австрия. Вносителят счита, че отношението на 
австрийските органи е било неправилно. Той моли Европейския съюз да му уреди 
обезщетение от 300 000 евро и реабилитация от страна на австрийската държава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителят на петицията, който е германски гражданин, иска от Австрия реабилитация 
и обезщетение за вреди в размер на 300 000 евро. Причината за това е, че той не е успял 
да започне самостоятелна практика като клиничен психолог в Австрия. Заявлението му 
за признаване на професионалната му квалификация по психология от 5 ноември 
2007 г. е отхвърлено. В резултат на това той и съпругата му не са могли да започнат 
практиката си, нито да се издържат, като работят.

Тъй като са взели заем, за да финансират преместването си от Германия в Австрия, те 
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са задлъжнели и тъй като са останали без работа, не са могли да върнат взетите назаем 
пари. В края на краищата вносителят на петицията и съпругата му са били принудени 
да напуснат Австрия. Вносителят на петицията счита, че това се дължи отчасти на 
повишените антигермански настроения в Австрия, особено сред австрийската 
администрация, която той обвинява, че съзнателно го е подвела.

Понастоящем вносителят живее в Германия, като се е отказал от идеята да започне 
практика в Австрия.

Същото лице вече се е обръщало към Комисията през 2008 г. и отново през 2009 г. 
Комисията направи оценка на случая въз основа на предоставената от него 
информация. От информацията изглежда, че австрийските органи са преценили 
погрешно в неговия конкретен случай, че той няма права съгласно Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и затова са го 
насочили към значително по-тежкия режим за научно признаване на квалификациите. 
С писмо от 27 август 2008 г. Комисията информира ответната страна за своята оценка 
на правното положение и го посъветва да поиска от австрийските органи да 
преразгледат своето решение. Комисията също така го информира за възможността да 
се обърне към мрежата SOLVIT за намиране на бързо решение. Мрежата SOLVIT би 
трябвало да намери решение в рамките най-много на десет седмици.

През 2009 г. той информира Комисията, че е решил да напусне Австрия, тъй като се е 
отказал от идеята да работи в тази страна, и помоли Комисията за съвет относно това 
как да предяви иск за обезщетение в Австрия и дали съществуват фондове на ЕС, които 
да му помогнат.

От предоставената информация на Комисията не е ясно какви стъпки е предприел той. 
С писмо от 22 юни 2009 г. Комисията го уведоми за основните принципи на 
задължението за обезщетение на държавата за нарушение на правото на Европейския 
съюз. Освен това Комисията го информира, че единствено компетентните съдилища в 
Австрия могат да решат неговия случай и че, за съжаление, европейските институции 
нямат правомощия да присъждат обезщетения, нито средства за правна помощ.

Единствено съдилищата в Австрия са компетентни да разследват дали са изпълнени 
условията за иск за обезщетение срещу австрийската държава.


