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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0002/2012, ingediend door Angelo Vasena (Italiaanse 
nationaliteit), over discriminatie in verband met de niet-toelating tot de 
wedstrijd Eurotest voor skimonitoren in Oostenrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, skimonitor van Italiaanse nationaliteit en houder van een monitorbrevet dat hij in 
Albanië behaalde, werd door de federatie SnowSport Austria niet toegelaten tot de Eurotest-
wedstrijd, die verplicht is om het beroep van skimonitor uit te kunnen oefenen in de Europese 
Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Deze kwestie valt onder de Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (PB L 255, 30.9.2005, blz. 22) en Beschikking van de Commissie 
C (2000) 2274 (van 25 juli 2000). 

Volgens deze bepalingen mag Oostenrijk de eis stellen dat migrerende personen die het 
beroep van skimonitor willen uitoefenen met succes deelnemen aan de Eurotest-wedstrijd, een 
compenserende maatregel in geval aanzienlijke verschillen tussen de beroepsopleidingen zijn 
geconstateerd;

Blijkbaar heeft de indiener zijn diploma van skimonitor in Albanië behaald, derhalve niet in 
een EU-lidstaat. Met het oog hierop en ingevolge artikel 2, lid 2 van Richtlijn 2005/36/EG 
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kan elke lidstaat EU-onderdanen die in het bezit zijn van aangetoonde beroepskwalificaties 
die niet zijn verkregen in een lidstaat, toestemming verlenen om een gereglementeerd beroep 
in de zin van artikel 3, lid 1 onder a op zijn grondgebied, met inachtneming van de 
voorschriften, uit te oefenen. De betrokken lidstaat heeft met andere woorden op dit terrein 
beleidsvrijheid.

Voorts wordt, overeenkomstig artikel 3, lid 3 van de Richtlijn, met een opleidingstitel 
gelijkgesteld elke in een derde land afgegeven opleidingstitel, wanneer de houder ervan in het 
betrokken beroep een beroepservaring van drie jaar heeft op het grondgebied van de lidstaat 
die de betrokken opleidingstitel overeenkomstig artikel 2, lid 2, heeft erkend en indien die 
lidstaat deze beroepservaring bevestigt.

Of de indiener aan deze vereisten voldoet moet worden aangetoond in het kader van de 
beoordelingsprocedure van zijn beroepskwalificaties door de autoriteiten van de gastlidstaat.


