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СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1084/2008, внесена от S.C., с италианско гражданство, относно 
признаване на квалификация за треньор на коне

1. Резюме на петицията

Поради различни причини, партньорът на вносителката на петицията не е могъл да 
завърши курс, за да получи квалификация за треньор на коне в Италия, като в резултат 
от това не е допуснат до изпитите UNIRE. Той обмисля възможността да се запише за 
подобен изпит в British Racing Institute, за който не е задължително да се посещава 
курс. Въпреки това, за да работи като треньор на коне в Италия, UNIRE изисква от него 
да притежава италианска квалификация. От гражданин на Великобритания, който има 
издадена от Великобритания квалификация, също би се изисквало да завърши курса и 
да издържи успешно изпитите в Италия, за да може да работи там. Вносителката на 
петицията твърди, че това е нарушение на правото на свободно движение на лица в 
Европа, и търси помощта на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от Правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителката предявява като аргумент, че съпругът ѝ би желал да следва обучение за 
треньор на коне в Обединеното Кралство, за да може впоследствие да упражнява тази 
професия в Италия, но че Съюзът за популяризиране на конните спортове в Италия
„UNIRE“ го е уведомил, че може да упражнява тази професия в Италия единствено ако 
има италианска квалификация.
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Според информацията, с която разполага Комисията в своята база данни, професията 
треньор на състезателни коне не е регламентирана в Италия, т.е. достъпът до 
тази професия не би следвало да бъде подчинен на притежаването на 
професионална квалификация. В такъв случай това би означавало, че съпругът 
на вносителката не би следвало да иска признаване на британската си 
квалификация от италианските органи, за да може да упражнява професията на 
треньор на състезателни коне в Италия. По този начин, на основание член 39 от 
Договора за ЕО и Регламент 1612/68/ЕИО, би следвало той да има пряк достъп 
до пазара на труда, тъй като тези два нормативни текста забраняват всяка 
дискриминация, основаваща се на националната принадлежност между 
работниците от държави-членки, що се отнася до достъпа до работа, 
възнаграждението и останалите условия на труд.

Вносителят може да провери дали професията е регламентирана или не в Италия на 
следния адрес за контакт в Италия:

Mrs Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia 20
I – 00186 ROMA
Tel: +39 06 677 95 322
Fax: +39 06 677 95 064
E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
Website: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Ако се окаже, че тази професия е регламентирана в Италия, съпругът на вносителката 
ще трябва да подаде молба за признаване на британската му квалификация пред 
компетентните италиански органи. Същите ще трябва да разгледат молбата му 
съобразно Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните 
квалификации1. По силата на тази директива, те ще трябва да се произнесат в срок най-
късно до четири месеца от датата на получаване на пълното досие на заинтересованото 
лице. Те могат или да признаят автоматично квалификацията, или да изискат от 
подателя да се подложи по свой избор на изпит за правоспособност или стаж за 
приспособяване, ако продължителността на обучението, което е следвал, е с поне една 
година по-кратка от тази, която се изисква на национално ниво, или ако открият 
съществени разлики между образованието на подателя и националното образование, 
които не могат да бъдат компенсирани чрез професионалния опит на подателя. Освен 
това, ако професията треньор на състезателни коне или образованието за такава не са 
регламентирани в Обединеното Кралство, италианските органи имат правото да 
изискат титулярът на британската квалификация да притежава двугодишен 
професионален опит в държава-членка, която не регламентира тази професия. Ако 
мигриращият работник няма такъв опит, директивата не се прилага, но той може да се 
ползва с правилата, заложени в Договора, както ги тълкува Съдът на Европейските 
общности. Вносителката може да провери дали професията е регламентирана или не в 
                                               
1  ОВ L255/22 от 30.09.2005
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Обединеното кралство на следния адрес за контакт:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP
Tel: +44 (0) 871 226 2850
Fax: +44 (0) 871 330 7005
E-mail: info@europeopen.org.uk
Website: http://www.europeopen.org.uk

Уместно е да се подчертае, че тъй като понастоящем съпругът на вносителката все още 
не е получил своята британска квалификация, не се констатира никакво нарушение на 
европейското право.


	770982bg.doc

