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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0002/2012, внесена от Angelo Vasena, с италианско  гражданство, 
относно дискриминация, свързана с недопускане до конкурса „Eurotest“ за 
ски инструктори в Австрия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е ски инструктор с италианско гражданство, който притежава 
свидетелство за инструктор, получено в Албания. Австрийската федерация „SnowSport“ 
е отказала да го допусне до конкурса „Eurotest“, който е задължителен за 
упражняването на професията ски инструктор в Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Разглежданият въпрос се урежда от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации (OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22), както и от Решение C 
(2000) 2274 на Комисията (от 25 юли 2000 г.). 

В съответствие с тези разпоредби Австрия има право да изисква от професионалните 
ски инструктори мигранти успешно преминаване на „Eurotest“ като компенсационна 
мярка, ако са налице съществени различия в съответното професионално обучение.

Оказва се, че вносителят на петицията е получил свидетелството си за ски инструктор в 
Албания, т.е. в държава, която не е членка на ЕС.  При тези обстоятелства и в 
съответствие с член 2, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО всяка държава членка може 
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да допусне граждани на държава членка, притежаващи удостоверения за 
професионални квалификации, които не са придобити в държава членка, да упражняват 
регламентирана професия по смисъла на член 3, параграф 1, буква a), на своята 
територия в съответствие със собствената ѝ нормативна уредба. С други думи, 
съответната държава членка има право преценка в това отношение. 

Освен това, в съответствие с член 3, параграф 3 от Директивата удостоверенията за 
професионални квалификации, издадени от трета държава, се считат за удостоверения 
за професионални квалификации, ако титулярът им има тригодишен професионален 
стаж по съответната професия на територията на държавата членка, която е признала 
удостоверението за професионална квалификация по реда на член 2, параграф 2, 
удостоверен от тази държава членка.

Въпросът дали вносителят на петицията изпълнява тези изисквания трябва да се 
установи от него в рамките на проверката на професионалните му квалификации от 
органите на приемащата държава членка.


