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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1084/2008, którą złożyła S.C. (Włochy), w sprawie uznawania 
kwalifikacji tresera koni

1. Streszczenie petycji

Partner składającej petycję, który z różnych przyczyn nie mógł ukończyć kursu 
kwalifikującego na tresera koni we Włoszech, nie został w rezultacie dopuszczony do 
egzaminów UNIRE. Rozważa on przystąpienie do podobnego egzaminu w Brytyjskim 
Instytucie Wyścigowym, w przypadku którego uczestnictwo w kursie nie jest obowiązkowe. 
Jednak aby pracować jako treser koni we Włoszech, UNIRE wymaga od niego posiadania 
włoskich kwalifikacji. Obywatel brytyjski posiadający kwalifikacje brytyjskie także będzie 
musiał ukończyć kurs i zdać egzamin we Włoszech, aby podjąć pracę w tym kraju. Składająca 
petycję przekonuje, że stanowi to naruszenie prawa do swobodnego przemieszczania się osób 
w Europie i zwraca się o pomoc do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Składająca petycję powiadamia, że jej mąż chciałby odbyć szkolenie dla treserów koni 
wyścigowych w Wielkiej Brytanii, aby móc następnie wykonywać ten zawód we Włoszech, 
ale związek promocji jeździectwa we Włoszech „UNIRE” poinformował go, że wykonywanie 
tego zawodu we Włoszech wymaga posiadania kwalifikacji włoskich.

Zgodnie z informacjami dostępnymi w bazie danych Komisji, zawód tresera koni 
wyścigowych nie jest regulowany we Włoszech, czyli dostęp do tego zawodu nie jest 



PE421.183v01-00 2/3 CM\770982PL.doc

PL

uzależniony od posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W danym przypadku 
oznaczałoby to, że mąż składającej petycję nie musi zwracać się do władz włoskich o uznanie 
kwalifikacji brytyjskich w celu wykonywania zawodu tresera koni we Włoszech. W związku 
z tym, zgodnie z art. 39 WE i rozporządzeniem 1612/68/EWG, miałby on bezpośredni dostęp 
do rynku pracy, ponieważ dokumenty te zakazują jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich w zakresie dostępu 
do zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy.

Składający petycję może sprawdzić, czy zawód jest regulowany we Włoszech, we włoskim 
punkcie kontaktowym pod następującym adresem:

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
Faks: +39 06 677 95 064
E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
Strona internetowa: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Jeżeli okaże się, że zawód jest regulowany we Włoszech, mąż składającej petycję będzie 
musiał złożyć wniosek do właściwych organów włoskich o uznanie jego kwalifikacji 
brytyjskich. Organy te będą musiały rozpatrzyć wniosek zgodne z dyrektywą 2005/36/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1. Zgodnie z tą dyrektywą organy będą 
musiały wypowiedzieć się w terminie maksymalnie czterech miesięcy od chwili otrzymania 
kompletnych dokumentów dotyczących zainteresowanego. Organy te mogą automatycznie 
uznać kwalifikacje lub zażądać od wnioskodawcy zdania testu umiejętności bądź odbycia 
stażu adaptacyjnego (pozostawiając mu wybór jednej z tych możliwości), jeżeli okres 
odbytego przez niego kształcenia jest co najmniej o rok krótszy od okresu wymaganego 
w danym państwie lub jeżeli stwierdzą zasadnicze różnice między kształceniem, które 
wnioskodawca odbył, a kształceniem krajowym, i stwierdzone różnice nie mogą zostać 
skompensowane doświadczeniem zawodowym wnioskodawcy. Co więcej, jeżeli zawód 
tresera koni wyścigowych lub kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji w tym 
zawodzie nie są regulowane w Wielkiej Brytanii, władze włoskie mają prawo wymagać, aby 
posiadacz kwalifikacji brytyjskich miał dwuletnie doświadczenie zawodowe w państwie 
członkowskim, w którym ten zawód nie jest regulowany. Jeżeli imigrant nie ma takiego 
doświadczenia, dyrektywa nie ma zastosowania, natomiast imigrant może oprzeć się na 
przepisach Traktatu zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości WE. Składająca petycję 
może sprawdzić, czy zawód jest regulowany w Wielkiej Brytanii, w brytyjskim punkcie 
kontaktowym pod następującym adresem:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham

                                               
1 Dz.U. WE L 255/22 z 30.9.2005.
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Gloucestershire GL50 1XP
Tel: +44 (0) 871 226 2850
Faks: +44 (0) 871 330 7005
E-mail: info@europeopen.org.uk
Strona internetowa: http://www.europeopen.org.uk

Należy podkreślić, że w obecnej sytuacji, gdy mąż składającej petycję nie ma jeszcze 
kwalifikacji brytyjskich, nie można stwierdzić żadnego naruszenia prawa wspólnotowego.
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