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Tárgy: S. C., olasz állampolgár által benyújtott 1084/2008. számú petíció a lóidomári 
képesítés elismeréséről  

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának partnere különböző okok miatt nem tudta elvégezni Olaszországban a 
lóidomári tanfolyamot, ezért nem engedélyezték számára, hogy részt vegyen az UNIRE 
vizsgáján. Partnere mérlegeli, hogy Angliában (a British Racing Institute-nél) tesz le egy 
hasonló vizsgát, ahol nem írják elő tanfolyam elvégzését. Ahhoz azonban, hogy a petíció 
benyújtójának partnere Olaszországban lóidomárként dolgozhasson, az UNIRE szerint olasz 
bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. Az olaszországi munkavállaláshoz egy brit 
bizonyítvánnyal rendelkező britnek is el kellene végeznie a tanfolyamot és le kellene tennie az 
olasz vizsgát. A petíció benyújtója szerint ezek a követelmények ellentétesek a személyek 
szabad mozgásának európai jogával, és az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója előadja, hogy férje versenyló-idomári tanfolyamot szeretne elvégezni az 
Egyesült Királyságban, hogy azután a szakmát Olaszországban gyakorolja, de az „Unire” 
elnevezésű olaszországi lóidomár-szövetség állítólag jelezte neki, hogy Olaszországban 
kizárólag olasz képesítéssel lehet a szakmában tevékenykedni.
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A Bizottság adatbázisában rendelkezésre álló információk alapján a versenyló-idomári 
szakma Olaszországban nem szabályozott, vagyis a szakma gyakorlása nincsen szakmai 
képesítéshez kötve. Az adott esetben ez azt jelentené, hogy a petíciót benyújtó személy 
férjének nem kellene brit képesítései elismertetését kérelmezni az olasz hatóságoktól ahhoz, 
hogy Olaszországban gyakorolhassa a lóidomári szakmát. Az illető tehát az EK-szerződés 39. 
cikke, illetve az 1612/68/EGK rendelet értelmében közvetlenül hozzáférhet az olasz
munkaerőpiachoz, miután a két említett jogszabály tiltja a tagállamok munkavállalói közötti 
nemzetiségen alapuló megkülönböztetés minden formáját a munkához, a bérhez és az egyéb 
munkakörülményekhez való hozzáférés tekintetében.

A petíció benyújtója az olasz kapcsolattartó pontnál az alábbi címen ellenőrizheti, hogy az 
érintett szakma szabályozás alá esik-e Olaszországban:

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
Email: lu.monaco@palazzochigi.it
Weboldal: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott szakma Olaszországban szabályozás alá esik, a 
panaszos férjének a brit képesítés elismertetésére irányuló kérelmet kell benyújtania az 
illetékes olasz hatóságokhoz. Az utóbbiaknak a szakmai képesítések elismeréséről szóló
2005/36/EK irányelv alapján kötelesek megvizsgálni a kérelmét1. A fenti irányelv értelmében 
a hatóságoknak az érdekelt hiánytalan dossziéjának kézhezvételétől számított maximum négy 
hónapos határidőn belül kell döntést hozniuk. A hatóságok vagy automatikusan elismerik a 
képesítést, vagy – amennyiben a kérelmező által elvégzett képzés legalább egy évvel rövidebb 
a nemzeti előírásnál, illetve amennyiben olyan lényeges különbségeket állapítanak meg a 
kérelmező képzése és a nemzeti előírások között, melyeket a kérelmező szakmai tapasztalata 
nem képes kompenzálni – arra kötelezhetik a kérelmezőt, hogy választása szerint képesítő 
vizsgát tegyen, illetve szakmai továbbképzésen vegyen részt. Ezen túlmenően, ha a versenyló-
idomári szakma, illetve az ezen szakmára képesítő képzés az Egyesült Királyságban nincs 
szabályozva, az olasz hatóságoknak jogukban áll megkövetelni, hogy a brit képesítéssel 
rendelkező kérelmező legalább két éves szakmai tapasztalattal rendelkezzen valamely olyan 
tagországban, amelyben a szakma nem esik szabályozás alá. Ha a migráns munkavállaló nem 
rendelkezik ilyen szakmai tapasztalattal, az irányelv nem alkalmazható, azonban az EK 
Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint a Szerződés szabályai vonatkoznak rá. A petíció 
benyújtója a brit kapcsolattartó pontnál az alábbi címen ellenőrizheti, hogy az érintett szakma 
szabályozás alá esik-e az Egyesült Királyságban:

ECCTIS Ltd
Oriel House

                                               
1  JOCE L255/22 du 30.09.2005
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Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP
Tel: +44 (0) 871 226 2850
Fax: +44 (0) 871 330 7005
Email: info@europeopen.org.uk
Weboldal: http://www.europeopen.org.uk

Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi állapot szerint – mivel a petíció benyújtójának férje még 
nem rendelkezik a brit képesítéssel – nem állapítható meg a közösségi jog sérelme.
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