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Suġġett: Petizzjoni 0002/2012, imressqa minn Angelo Vasena, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar diskriminazzjoni b’nuqqas ta’ aċċess għall-konkors Eurotest għall-għalliema 
tal-iskijjar fl-Awstrija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, għalliem tal-iskijjar ta’ nazzjonalità Taljana, bil-liċenzja ta’ għalliem mogħtija 
mill-Albanija ma ġiex aċċettat mill-federazzjoni SnowSport Awstrija għall-konkors Eurotest, 
obbligatorju biex teżerċita l-professjoni ta’ għalliem tal-iskijjar fl-Unjoni Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Il-kwistjoni kkonċernata hija regolata mid-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' 
kwalifiki professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22), kif ukoll mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni C (2000) 2274 (datat 25 ta' Lulju 2000). 

Skont tali dispożizzjonijiet l-Awstrija hija ntitolata li titlob minn għalliema professjonali 
migranti tal-iskijjar riżultat pożittiv "tal-Eurotest" bħala miżura ta' kumpens jekk ikun hemm 
differenzi sostanzjali fit-taħriġ professjonali kkonċernat.

Jidher li l-petizzjonant kiseb id-diploma tiegħu bħala għalliem tal-iskijjar fl-Albanija, u 
għalhekk mhux fi Stat Membru tal-UE.  F'dawn iċ-ċirkostanzi u skont l-Artikolu 2 (2) tad-
Direttiva 2005/36/KE kull Stat Membru jista' jippermetti liċ-ċittadini ta' Stat Membru li 
għandhom prova ta' kwalifiki professjonali mhux miksuba fi Stat Membru jeżerċitaw 
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professjoni regolata fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a) fit-territorju tiegħu skont ir-regoli
tagħha. Fi kliem ieħor, l-Istat Membru rispettiv għandu setgħa diskrezzjonali f'dan ir-rigward. 

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 3 (3) tad-Direttiva evidenza ta' kwalifiki formali maħruġa 
minn pajjiż terz għandha tkun ikkunsidrata bħala prova ta' kwalifiki formali jekk id-detentur 
għandu tliet snin esperjenza professjonali fil-professjoni kkonċernata fit-territorju tal-Istat 
Membru li jirrikonoxxi li l-evidenza ta' kwalifiki formali skont l-Artikolu 2 (2), iċċertifikata 
minn dak l-Istat Membru.

Jekk il-petizzjonant jissodisfax dawn ir-rekwiżiti hija kwistjoni li għandha tintwera mill-
applikant fil-kuntest tal-eżami tal-kwalifiki professjonali tiegħu mill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri ospitanti.


