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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1084/2008, adresată de S.C., de naţionalitate italiană, privind recunoaşterea 
calificărilor unui dresor de cai

1. Rezumatul petiţei

Partenerul petiţionarei, care din mai multe motive nu a fost în măsură să urmeze un curs de 
calificare ca dresor de cai în Italia, nu a fost admis, ca urmare, la examenele UNIRE. Acesta 
are în vedere prezentarea la examenul similar organizat de Institutul Britanic de Curse, pentru 
care prezenţa la un curs nu este obligatorie. Cu toate acestea, pentru a lucra în Italia ca dresor 
de cai, UNIRE îi cere să deţină o calificare italiană. Un resortisant britanic care deţine o 
calificare britanică ar fi, de asemenea, obligat să urmeze cursul şi să promoveze cu succes 
examenele în Italia pentru a putea lucra acolo. Petiţionara susţine că aceasta este o încălcare a 
dreptului la liberă circulaţie a persoanelor în Europa şi solicită ajutorul Parlamentului 
European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţionara declară că soţul său doreşte să urmeze un curs de dresor de cai de curse în Regatul 
Unit pentru a putea practica ulterior această profesie în Italia, dar că organizaţia responsabilă 
cu promovarea echitaţiei în Italia, UNIRE, i-ar fi precizat că în Italia această meserie nu poate 
fi practicată decât dacă se deţine o calificare italiană.

În conformitate cu informaţiile pe care le deţine Comisia, profesia de dresor de cai de curse nu 
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este reglementată în Italia, cu alte cuvinte, accesul la această profesie nu depinde de deţinerea 
unei calificări profesionale. În ceea ce priveşte cazul de faţă, acest lucru înseamnă că 
petiţionarul nu are de ce să solicite autorităţilor italiene recunoaşterea calificării sale britanice 
în vederea exercitării profesiei de dresor de cai în Italia. Acest lucru este susţinut şi de 
articolul 39 din Tratatul CE şi de Regulamentul 1612/68/CEE privind libera circulaţie a 
lucrătorilor în cadrul Comunităţii, care interzic orice formă de discriminare bazată pe 
naţionalitate între lucrătorii statelor membre, în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii, 
remuneraţia şi celelalte condiţii de muncă.

Petiţionarul poate verifica dacă profesia este sau nu reglementată în Italia adresându-se 
persoanei de contact la adresa următoare:

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

Dacă se dovedeşte că profesia este reglementată în Italia, atunci soţul petiţionarei trebuie să 
prezinte autorităţilor italiene competente o cerere de recunoaştere a calificării sale britanice. 
Acestea trebuie să examineze cererea în conformitate cu Directiva 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale1. În conformitate cu această directivă, autorităţile 
trebuie să se pronunţe într-un termen de cel mult patru luni de la primirea dosarului complet al 
persoanei interesate. Acestea vor putea fie să recunoască în mod automat calificarea, fie să 
solicite persoanei interesate să susţină un test de aptitudini sau să urmeze un stagiu de 
adaptare, la alegere, în cazul în care formarea pe care a urmat-o este mai mică cu cel puţin un 
an decât cea solicitată la nivel intern sau în cazul în care autorităţile identifică diferenţe 
substanţiale între formarea solicitantului şi formarea internă care nu pot fi compensate de 
experienţa profesională a solicitantului. În plus, în cazul în care meseria de dresor de cai de 
cursă sau formarea care conduce la această meserie nu sunt reglementate în Regatul Unit, 
autorităţile italiene au dreptul să solicite ca titularul calificării britanice să aibă o experienţă 
profesională de doi ani într-un stat membru în care această meserie nu este reglementată. Dacă 
migrantul nu are această experienţă, directiva nu se aplică, dar migrantul poate beneficia de pe 
urma dispoziţiilor din tratat, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiţie. Petiţionara 
poate verifica dacă profesia este sau nu reglementată în Regatul Unit adresându-se persoanei 
de contact la adresa următoare:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP

                                               
1  JO L 255/22, 30.9.2005
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Tel: +44 (0) 871 226 2850
Fax: +44 (0) 871 330 7005
E-mail: info@europeopen.org.uk
Website: http://www.europeopen.org.uk

Trebuie subliniat că, în momentul de faţă, întrucât soţul petiţionarei nu a obţinut încă 
calificarea sa britanică, nu se poate vorbi despre o încălcare a dreptului comunitar.
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