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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1084/2008, ingiven av S.C. (italiensk medborgare), om erkännande 
av ett bevis på lämplighet som hästtränare

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarens partner kunde av olika skäl inte slutföra sin kurs för att bli hästtränare i Italien. 
Han fick därför inte göra det prov som anordnas av UNIRE. Han överväger att ta en liknande 
examen i England (som anordnas av British Racing Institute), för vilken det inte är 
obligatoriskt att ha gått en kurs. För att kunna arbeta som hästtränare i Italien kräver 
emellertid UNIRE att han har italiensk examen. En brittisk medborgare med brittisk examen 
skulle också vara tvungen att gå kursen och klara provet i Italien för att kunna arbeta där. 
Framställaren hävdar att detta strider mot den fria rörligheten för personer i Europa och ber 
Europaparlamentet om hjälp.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställaren uppger att hennes make vill delta i en utbildning till hästtränare i Storbritannien 
för att därefter utöva detta yrke i Italien, men att UNIRE, den italienska föreningen för 
främjande av ridsport, sagt honom att det inte är möjligt att utöva yrket i Italien utan att ha en 
italiensk examen.

Enligt de uppgifter som kommissionen har tillgång till i sina databaser är inte yrket som 
hästtränare reglerat i Italien, dvs. tillträdet till yrket kräver inte innehav av 
yrkeskvalifikationer. I det berörda fallet innebär detta att framställarens make inte behöver
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ansöka hos de italienska myndigheterna om erkännande av hans brittiska kvalifikationer för 
att kunna vara verksam som hästtränare i Italien. Han skulle således, i enlighet med artikel 39 
i EG-fördraget och förordning (EEG) nr 1612/68, ha direkt tillträde till arbetsmarknaden, 
eftersom dessa akter förbjuder all diskriminering på grundval av nationalitet mellan 
arbetstagare från medlemsstaterna när det gäller tillträde till anställning, ersättning och andra 
arbetsvillkor.

Framställaren kan kontrollera om yrket är reglerat eller inte i Italien hos den italienska 
kontaktpersonen på följande adress:

Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia 20
I – 00186 ROM
Tel. +39 0667795322
Fax +39 0667795064
E-post: lu.monaco@palazzochigi.it
Webbplats: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Om det skulle visa sig att yrket är reglerat i Italien måste framställarens make ansöka om att 
hans brittiska kvalifikationer ska erkännas hos de behöriga italienska myndigheterna. Dessa 
ska pröva hans ansökan i enlighet med direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer1. I enlighet med detta direktiv ska myndigheterna fatta beslut inom högst 
fyra månader efter mottagandet av en fullständig ansökan från den berörde. Myndigheterna 
kan antingen erkänna kvalifikationen automatiskt eller kräva att den sökande genomgår ett 
lämplighetsprov eller en anpassningsperiod, om den utbildning han har följt är minst ett år 
kortare än den utbildning som krävs nationellt eller om de upptäcker betydande skillnader 
mellan den sökandes utbildning och den nationella utbildningen som inte kan kompenseras av 
den sökandes yrkeserfarenhet. Om yrket som hästtränare eller den utbildning som leder till 
detta yrke inte är reglerat i Storbritannien har de italienska myndigheterna dessutom rätt att 
kräva att innehavaren av den brittiska kvalifikationen har en yrkeserfarenhet på två år i en 
medlemsstat som inte reglerar yrket. Om den migrerande arbetstagaren inte har en sådan 
erfarenhet är direktivet inte tillämpligt, men arbetstagaren kan utnyttja andra rättigheter enligt 
fördraget, så som dessa uttolkats av EG-domstolen. Framställaren kan kontrollera om yrket är 
reglerat i Storbritannien hos den brittiska kontaktpersonen på följande adress:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP
Tel. +44 8712262850
Fax +44 8713307005
E-post: info@europeopen.org.uk
Webbplats: http://www.europeopen.org.uk

                                               
1 EUT L255, 30.9.2005, s. 22.
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Det bör understrykas att eftersom framställaren ännu inte har erhållit någon brittisk 
kvalifikation föreligger det inte något brott mot gemenskapsrätten.


	770982sv.doc

