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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.6.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0002/2012 którą złożył Angelo Vasena (Włochy) w sprawie 
dyskryminacji i odmowy dostępu do egzaminu konkursowego Eurotest dla 
instruktorów narciarstwa w Austrii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest włoskim instruktorem narciarstwa posiadającym licencję instruktora 
uzyskaną w Albanii. Nie został dopuszczony przez federację SnowSport w Austrii do 
egzaminu konkursowego Eurotest, którego zdanie jest warunkiem niezbędnym do 
wykonywania zawodu instruktora narciarstwa w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Przedmiotową kwestię reguluje dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22), jak również decyzja Komisji C (2000) 2274 (z 
dnia 25 lipca 2000 r.). 

Zgodnie z tymi przepisami Austria ma prawo wymagać od migrujących wykwalifikowanych 
instruktorów narciarstwa pomyślnego zdania egzaminu konkursowego Eurotest jako środka 
wyrównawczego w przypadku wystąpienia zasadniczych rozbieżności w szkoleniu 
zawodowym.

Wydaje się, że składający petycję uzyskał swój dyplom instruktora narciarstwa w Albanii, a 
więc w państwie członkowskim spoza UE.  W tych okolicznościach i zgodnie z art. 2 ust. 2 
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dyrektywy 2005/36/WE każde państwo członkowskie może zezwolić obywatelom państwa 
członkowskiego posiadającym dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, który nie 
został uzyskany w jednym z państw członkowskich, na wykonywanie na swoim terytorium 
zawodu regulowanego w rozumieniu art. 3 ust.1 lit. a) zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w tym państwie. Innymi słowy, dane państwo członkowskie ma w tym zakresie swobodę 
działania. 

Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 3 tej dyrektywy dyplom zawodowy wydany przez państwo 
trzecie uznawany jest za formalny dowód uzyskania kwalifikacji, jeżeli jego posiadacz 
legitymuje się trzyletnim doświadczeniem zawodowym w przedmiotowym zawodzie 
zdobytym na terytorium państwa członkowskiego, które uznało ten dyplom zawodowy 
zgodnie z art.2 ust.2 i poświadczonym przez to państwo.

To, czy składający petycję spełnia takie wymogi, stanowi okoliczność faktyczną, którą 
wnioskodawca powinien wykazać w ramach sprawdzania kwalifikacji zawodowych przez 
odpowiednie organy przyjmujących państw członkowskich.


