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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0002/2012 του Angelo Vasena, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ύπαρξη διακρίσεων όσον αφορά την απαγόρευση συμμετοχής στον 
διαγωνισμό Eurotest για εκπαιδευτές του σκι στην Αυστρία

1. Περίληψη της αναφοράς
Ο αναφέρων είναι εκπαιδευτής του σκι, ιταλικής εθνικότητας, ο οποίος απέκτησε το δίπλωμα 
εκπαιδευτή στην Αλβανία. Η ομοσπονδία SnowSport Austria απέρριψε την αίτηση 
συμμετοχής του στον διαγωνισμό Eurotest, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή σκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Το εν λόγω ζήτημα διέπεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.09.2005, σ.22), καθώς και από την απόφαση C 
(2000) 2274 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2000. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η Αυστρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
επαγγελματίες εκπαιδευτές του σκι από τρίτες χώρες να επιτύχουν στον διαγωνισμό 
«Eurotest», ως αντισταθμιστικό μέτρο λόγω ενδεχόμενων σημαντικών διαφορών στην 
επαγγελματική κατάρτιση μεταξύ των διαφορετικών χωρών.

Φαίνεται πως ο αναφέρων είναι κάτοχος τίτλου εκπαιδευτή του σκι που εκδόθηκε στην 
Αλβανία· δηλαδή σε κράτος που δεν είναι μέλος της ΕΕ.  Υπό αυτές τις συνθήκες και 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος μπορεί 
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να επιτρέψει, σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του, την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος στην επικράτειά του, κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α), στους υπηκόους κρατών μελών που είναι κάτοχοι επαγγελματικών 
προσόντων τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος. Με άλλα λόγια, το εκάστοτε 
κράτος μέλος διαθέτει διακριτική ευχέρεια στο θέμα αυτό. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας, εξομοιώνεται προς τίτλο 
εκπαίδευσης κάθε τίτλος εκπαίδευσης που χορηγείται από τρίτη χώρα, εφόσον ο κάτοχός του 
διαθέτει στο συγκεκριμένο επάγγελμα τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους 
μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, και 
εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

Το κατά πόσον ο αναφέρων πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, πρέπει να αποδειχθεί στο πλαίσιο 
της εξέτασης των επαγγελματικών προσόντων του αιτούντα από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής.


