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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0002/2012 af Angelo Vasena, italiensk statsborger, om 
forskelsbehandling i forbindelse med afvisning af optagelse på uddannelsen 
Eurotest for skiinstruktører i Østrig

1. Sammendrag

Andrageren, som er skiinstruktør og italiensk statsborger samt indehaver af et 
skiinstruktørdiplom erhvervet i Albanien, er ikke af sammenslutningen SnowSport Austria 
blevet optaget på uddannelsen Eurotest, som er obligatorisk for at kunne arbejde som 
skiinstruktør i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012.

Spørgsmålet er omfattet af direktiv 2056/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 25 af 30.9.2005, s. 22) og Kommissionen afgørelse C (2000) 22784 
(af 25. juli 2000). 

I henhold til disse bestemmelser er Østrig berettiget til fra udenlandske professionelle 
skiinstruktører at kræve, at de består Eurotesten som kompensation, hvis der er væsentlige 
forskelle i den faglige uddannelse.

Andrageren opnåede tilsyneladende sit kvalifikationsbevis som skiinstruktør i Albanien, som 
ikke er en EU-medlemsstat.  På den baggrund og i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
direktiv 2005/36/EF kan medlemsstater i henhold til deres egen lovgivning give 
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medlemsstaternes statsborgere, der er indehavere af erhvervsmæssige kvalifikationer, som 
ikke er erhvervet i en medlemsstat, tilladelse til at udøve et lovreguleret erhverv, som 
defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), på sit område. Den pågældende medlemsstat har en 
skønsret i dette tilfælde. 

I henhold til artikel 3, stk. 3, i direktivet sidestilles uddannelsesbeviser udstedt i et tredjeland 
med et uddannelsesbevis, hvis indehaveren inden for det pågældende erhverv har en 
erhvervserfaring af tre års varighed på den medlemsstats område, som har anerkendt det 
pågældende bevis i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, og den pågældende medlemsstat 
har attesteret erhvervserfaringen.

Hvorvidt andragere opfylder disse krav, er en objektiv kendsgerning, som ansøgeren skal føre 
bevis for i forbindelse med myndighedernes behandling af hans faglige kvalifikationer i 
værtsmedlemsstaten.


