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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0002/2012, adresată de Angelo Vasena, de cetățenie italiană, 
privind discriminarea și refuzarea accesului la concursul Eurotest pentru 
instructorii de schi din Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este instructor de schi de cetățenie italiană și deține o licență de instructor 
eliberată în Albania. Federația SnowSport Austria i-a refuzat acestuia accesul la concursul 
Eurotest, obligatoriu pentru exercitarea profesiei de instructor de schi în Uniunea Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Subiectul în cauză este reglementat prin Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005), precum și prin Decizia C (2000) 2274 din 25 
iulie 2000. 

În conformitate cu dispozițiile acestor acte, Austria are dreptul să solicite instructorilor 
profesionali de schi imigranți promovarea testului „Eurotest”, ca măsură de echivalare, în 
cazul în care există diferențe substanțiale în ceea ce privește pregătirea profesională în cauză.

Aparent, petiționarul a obținut diploma de instructor de schi în Albania, așadar nu într-un stat 
membru al UE.   În aceste condiții și în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) al Directivei 
2005/36/CE, orice stat membru poate permite unui cetățean al unui stat membru deținător al 
unui titlu de calificare profesională obținut într-un stat care nu este membru al UE să exercite 
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o profesie reglementată în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a), în conformitate cu 
normele acestuia.  Cu alte cuvinte, statul membru respectiv beneficiază de puteri discreționare 
în această privință.  

Mai mult, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) al directivei, se consideră titlu de 
calificare formală orice titlu de calificare formală eliberat într-o țară terță, dacă deținătorul are 
cel puțin trei ani de experiență profesională confirmată de statul membru respectiv în profesia 
în cauză pe teritoriului statului membru care a recunoscut titlul de calificare formală în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2).

Candidatul trebuie să facă dovada încadrării în aceste cerințe în contextul examinării 
calificărilor sale profesionale de către autoritățile statelor membre gazdă.


