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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1084/2008 af S. C., italiensk statsborger, om anerkendelse af 
kvalifikationer som hestetræner

1. Sammendrag

Andragerens partner, som af forskellige årsager ikke kunne fuldføre et kursus for at 
kvalificere sig som hestetræner i Italien, fik som et resultat heraf ikke lov til at gå op til 
UNIRE-eksaminer. Han overvejer at gå op til en lignende eksamen på British Racing 
Institute, hvor det ikke er obligatorisk at gennemføre et kursus. Men for at arbejde som 
hestetræner i Italien kræver UNIRE, at han skal have en italiensk eksamen. En britisk 
statsborger, som har en britisk eksamen, ville også skulle gennemføre kurset og bestå en 
eksamen i Italien for at kunne arbejde i landet. Andrageren hævder, at det er en krænkelse af 
retten til fri bevægelighed for personer i Europa og anmoder derfor om Europa-Parlamentets 
bistand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andrageren gør gældende, at hendes mand ønsker at gennemføre en uddannelse som træner 
af væddeløbsheste i Det Forenede Kongerige for derefter at udøve dette erhverv i Italien, men 
at unionen for fremme af ridning i Italien (UNIRE) har meddelt ham, at han kun kan udøve sit 
erhverv i Italien med italienske kvalifikationer.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed i sin database, er erhvervet som 
træner af væddeløbsheste ikke lovreguleret i Italien, hvilket vil sige, at adgangen til dette 
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erhverv ikke er betinget af, at den pågældende person er i besiddelse af særlige 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Det vil i givet fald betyde, at andragerens mand ikke 
behøver at ansøge de italienske myndigheder om anerkendelse af sine britiske kvalifikationer 
med henblik på at udøve erhvervet som hestetræner i Italien. Han har således i henhold til EF-
traktatens artikel 39 og forordning 1612/68/EØF direkte adgang til arbejdsmarkedet, da det i 
disse to tekster fastsættes, at enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af 
medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår, er forbudt.

Andrageren kan kontrollere, om erhvervet er lovreguleret i Italien eller ej i det italienske 
kontaktpunkt på følgende adresse:

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

Viser det sig, at erhvervet er lovreguleret i Italien, skal andragerens mand indgive en 
ansøgning til de kompetente italienske myndigheder om anerkendelse af sine britiske 
kvalifikationer. Myndighederne skal undersøge hans ansøgning i overensstemmelse med 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1. De skal i henhold 
til dette direktiv udtale sig senest fire måneder efter modtagelsen af den fuldt dokumenterede 
ansøgning.   De kan enten automatisk anerkende kvalifikationerne eller pålægge ansøgeren 
efter eget valg at gå op til en egnethedsprøve eller gennemgå en prøvetid, såfremt varigheden 
af den pågældendes uddannelse er mindst et år kortere end den uddannelsestid, der kræves i 
Italien, eller såfremt der er væsentlige forskelle mellem ansøgerens uddannelse og den 
italienske uddannelse, som ikke kan udlignes ved ansøgerens erhvervserfaring. Hvis erhvervet 
som træner af væddeløbsheste eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret i Det 
Forenede Kongerige, kan de italienske myndigheder desuden kræve, at indehaveren af de 
britiske kvalifikationer har en erhvervserfaring på to år i en medlemsstat, hvor erhvervet ikke 
er lovreguleret. Hvis migranten ikke har en sådan erhvervserfaring, finder direktivet ikke 
anvendelse, men migranten kan henvise til traktatens bestemmelser, således som de er 
fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol. Andrageren kan kontrollere, om erhvervet 
er lovreguleret i Det Forenede Kongerige eller ej i det britiske kontaktpunkt på følgende 
adresse:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP

                                               
1  EUT L 255/22 af 30.9.2005.
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Tlf.: +44 (0) 871 226 2850
Fax: +44 (0) 871 330 7005
E-mail: info@europeopen.org.uk
Webside: http://www.europeopen.org.uk

Det skal understreges, at da andragerens mand på nuværende tidspunkt endnu ikke har opnået 
britiske kvalifikationer, har Kommissionen ikke konstateret nogen overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen."
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