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Asia: Vetoomus nro°1084/2008, S.C., Italian kansalainen, hevosvalmentajan 
pätevyyden tunnustamisesta  

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän kumppania, joka ei erinäisten syiden takia voinut käydä loppuun 
kurssia hevosvalmentajan pätevyyden saamiseksi Italiassa, ei tästä syystä hyväksytty Italian 
kansallisen hevosjalostusyhdistyksen UNIRE:n tutkintoon. Hän harkitsee osallistumista 
samankaltaiseen Yhdistyneen kuningaskunnan hevosurheiluinstituutin (British Racing 
Institute) tutkintoon, joka ei edellytä pakollista kurssin suorittamista. Voidakseen 
työskennellä hevosvalmentajana Italiassa hänellä on kuitenkin UNIRE:n mukaan oltava 
Italiassa suoritettu tutkinto. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselta, jolla on 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettu tutkinto, vaadittaisiin myös kurssin suorittamista 
ja tutkinnon läpäisemistä Italiassa, jotta hän voisi työskennellä siellä. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että tämä rikkoo henkilöiden oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa, ja pyytää apua 
Euroopan parlamentilta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hänen aviomiehensä haluaa hankkia kilpahevosten 
valmentajan pätevyyden Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja harjoittaa kyseistä ammattia 
Italiassa. Italian kansallisen hevosjalostusyhdistyksen UNIRE:n mukaan hän ei voi kuitenkaan 
harjoittaa tätä ammattia Italiassa, jollei hänellä ole Italiassa suoritettua tutkintoa.
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Komission tietokannan tietojen mukaan kilpahevosten valmentajan ammatti ei ole säännelty 
ammatti Italiassa eli sen harjoittamiseen ei tarvita ammatillista pätevyyttä. Tässä tapauksessa 
se tarkoittaa sitä, että vetoomuksen esittäjän aviomiehen ei tarvitse pyytää Italian 
viranomaisia tunnustamaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettua tutkintoaan, jotta hän 
voisi toimia hevosvalmentajana Italiassa. Hänellä on täten EY 39 artiklan ja 
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 mukaisesti suora pääsy työmarkkinoille, koska kyseisissä 
teksteissä kielletään kaikki jäsenvaltioiden työntekijöiden työhön, palkkaukseen ja muihin 
työsuhteen ja työllistymisen ehtoihin liittyvä kansalaisuuteen perustuva syrjintä.

Vetoomuksen esittäjä voi tiedustella seuraavasta Italian yhteyspisteestä, onko ammatti 
Italiassa säännelty vai ei:

Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia 20
I – 00186 ROMA
Puh.: +39 06 677 95 322
Faksi: +39 06 677 95 064
S-posti: lu.monaco@palazzochigi.it
Internet-sivut: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Jos ilmenee, että kyseinen ammatti on Italiassa säännelty, vetoomuksen esittäjän aviomiehen 
on esitettävä Yhdistyneessä kuningaskunnassa suorittamansa tutkinnon tunnustamista 
koskeva hakemus Italian toimivaltaisille viranomaisille. Viranomaisten on tutkittava hakemus 
ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin 2005/36/EY1 mukaisesti. Kyseisessä 
direktiivissä todetaan, että viranomaisten on annettava päätöksensä viimeistään neljän 
kuukauden kuluessa kaikkien vaadittavien asiakirjojen esittämisestä. Viranomaiset voivat 
tunnustaa tutkinnon automaattisesti tai edellyttää hakijan suorittavan joko kelpoisuuskokeen 
tai sopeutumisajan, jos hakijan koulutuksen kesto on vähintään vuoden vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämää lyhyempi tai jos hakijan koulutuksen ja kansallisen koulutuksen 
välillä on olennaisia eroja, joita ei voida korvata hakijan ammattikokemuksella. Jos 
kilpahevosten valmentajan ammattia tai tähän ammattiin johtavaa koulutusta ei säännellä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italian viranomaisilla on oikeus vaatia Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tutkinnon suorittaneelta henkilöltä kahden vuoden ammattikokemusta tätä 
ammattia sääntelemättömästä jäsenvaltiosta. Jos siirtotyöläisellä ei ole tällaista 
ammattikokemusta, hänen tapaukseensa ei sovelleta kyseistä direktiiviä, vaan 
perustamissopimuksen määräyksiä sellaisina kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ne 
tulkitsee. Vetoomuksen esittäjä voi tiedustella seuraavasta Yhdistyneen kuningaskunnan 
yhteyspisteestä, onko ammatti Yhdistyneessä kuningaskunnassa säännelty vai ei:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
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Gloucestershire GL50 1XP
Puh.: +44 (0) 871 226 2850
Faksi: +44 (0) 871 330 7005
S-posti: info@europeopen.org.uk
Internet-sivut: http://www.europeopen.org.uk

On syytä korostaa, että vetoomuksen esittäjän aviomies ei ole vielä suorittanut tutkintoaan 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten yhteisön oikeutta ei voida katsoa rikotun.
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