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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0633/2006 af Christiane Becker, tysk statsborger, om hendes krav om 
passende betaling for samme arbejde i Tyskland efter opnåelse af det franske 
eksamensbevis CAPLP, der giver adgang til at undervise på erhvervsskoler

1. Sammendrag

Andrageren har opnået det officielle eksamensbevis CAPLP Lettres/Espagnol i Frankrig, hvor 
hun fortsat har status som embedsmand, men er på orlov af personlige årsager. Siden 2004 har 
hun undervist i fransk som hovedfag på et gymnasium i Tyskland. På trods af at hun er blevet 
lovet betaling i henhold til BAT II på lønskalaen for statsansatte, er hun i to år kun blevet 
aflønnet i henhold til BAT IV, som svarer til aflønningen af en uuddannet underviser. 
Anerkendelsen af hendes franske eksamensbevis blev efter knap et års administrativ 
forsinkelse afvist af de kompetente tyske myndigheder med den begrundelse, at hun ikke 
havde opnået en universitetsgrad i fransk i Tyskland, inden hun klarede den franske 
adgangsprøve. Hun har derfor ret til at undervise i fransk som modersmål i Frankrig, men ikke 
til at undervise i fransk som fremmedsprog i Tyskland. Andrageren anmoder om støtte med 
henblik på at sikre mobiliteten inden for EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. januar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Andrageren, en tysk statsborger, opnåede i Frankrig i 2002 eksamensbeviset CAPLP 
(Certificat d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel) i litteratur og spansk og fik 
status som embedsmand. Siden 2004 har andrageren undervist i fransk på et gymnasium i 
Tyskland. Hun aflønnes for sit arbejde på grundlag af løntrinnet BAT IVa for uuddannede 
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undervisere, men hævder, at det passende løntrin burde være BAT IIa. Andrageren 
anerkender, at hun underviser på en uddannelsesinstitution i Tyskland, som hun ikke har 
opnået faglig kvalifikation til i Frankrig.

Andrageren ansøgte om anerkendelse af sine franske faglige kvalifikationer i Tyskland, men 
modtog en negativ afgørelse. Ifølge andrageren baserede de tyske myndigheder deres 
argumenter for afvisningen på, at hun ikke havde opnået et eksamensbevis fra en højere 
læreanstalt (Hochschulabschluss) i Tyskland i det franske sprog, inden hun tog den franske 
adgangsprøve og opnåede CAPLP.

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om hjælp til at opnå en mere lige og retfærdig løn.

Adgangen til underviserfaget er ikke harmoniseret på EU-plan, og derfor kan 
medlemsstaterne selv bestemme, hvordan de vil strukturere adgangen til og udøvelsen af dette 
erhverv inden for grænserne i EF-traktaten.

Erhvervet er reguleret i næsten alle EU-medlemsstater. Anerkendelsen af 
underviserkvalifikationer sker på grundlag af bestemmelserne under den såkaldte "generelle 
ordning" om anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående 
uddannelser af mindst tre års varighed (direktiv 89/48/EØF) eller om anerkendelse af 
postgymnasiale uddannelser af mindst et års varighed (92/51/EØF). Hvilket af de to 
direktiver, der skal anvendes, afhænger af det kvalifikationsniveau, der kræves i 
værtsmedlemsstaten. Det er vigtigt at understrege, at der med disse direktiver ikke indføres en 
ordning med automatisk ækvivalens mellem eksamensbeviser på europæisk plan. Det 
grundlæggende princip i disse direktiver er, at værtsmedlemsstaten skal tillade en 
fællesskabsstatsborger at udøve et erhverv på sit område, selv om denne ikke besidder det 
krævede nationale eksamensbevis, forudsat at han/hun er indehaver af et eksamensbevis, som 
kræves i en anden medlemsstat for at varetage eller udøve samme erhverv. Kun i tilfælde, 
hvor der er væsentlige forskelle mellem migrantens uddannelse (med hensyn til varighed eller 
indhold) og kravene i værtsmedlemsstaten, kan sidstnævnte iværksætte en 
kompensationsforanstaltning (en prøvetid eller en egnethedsprøve) over for migranten. Det er 
op til migranten at beslutte, hvilken type kompensationsforanstaltning vedkommende ønsker 
at blive pålagt.

Erhvervet som underviser på gymnasialt niveau er i Frankrig og Tyskland tilsyneladende 
reguleret i henhold til direktiv 89/48/EØF. Andrageren har opnået franske kvalifikationer til at 
undervise på erhvervsskoler. De tyske myndigheder ville derfor uden tvivl skulle anerkende 
hendes undervisningskvalifikationer i forhold til at undervise på erhvervsskoler, men kunne 
også pålægge kompensationsforanstaltninger.

Ud fra de faktiske oplysninger i andragendet er det uklart, på baggrund af hvilken uddannelse 
(hvilket eksamensbevis) andrageren fik adgang til adgangsprøven til CAPLP. Dette spørgsmål 
skal afklares, eftersom det er de tyske myndigheders grundlag for at afvise at anerkende 
andragerens kvalifikationer. Det er nødvendigt, at andrageren fremsender oplysninger om,

a) hvorvidt hun opnåede almen og faglig uddannelse i Tyskland og derefter bestod CAPLP i 
Frankrig, eller hvorvidt hun opnåede almen og faglig uddannelse i Frankrig og derefter bestod 
CAPLP;
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b) på hvilken type uddannelsesinstitution hun fik sin almene og faglige uddannelse (var det en 
højere læreanstalt eller en institution på tilsvarende niveau eller ej);
c) hvorvidt hun opnåede erhvervserfaring med at undervise på erhvervsskoler.

Selv om det efter undersøgelsen skulle vise sig, at andrageren kun har opnået almen og faglig 
uddannelse svarende til niveauet for et eksamensbevis, som er omfattet af direktiv 91/52/EØF, 
hvilket er et niveau lavere end eksamensbeviser, der er omfattet af direktiv 89/48/EØF, ville 
de tyske myndigheder skulle vurdere hendes kvalifikationer (se artikel 3 i direktiv 
92/51/EØF). Der kan "slås bro over" forskellen mellem de påkrævede og de opnåede 
kvalifikationer ved hjælp kompensationsforanstaltninger.

I lyset af de manglende faktiske oplysninger vil Kommissionen kontakte andrageren med 
henblik på at undersøge, på baggrund af hvilke kvalifikationer hun opnåede sin franske 
CAPLP."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Yderligere oplysninger vedrørende kvalifikationer

Andrageren har givet Kommissionen følgende nærmere oplysninger om sine kvalifikationer:
Hun opnåede undervisningskvalifikationerne til erhvervsskoler (CAPLP i litteratur og spansk 
i 2003 samt fastansættelse), efter at hun havde bestået adgangsprøven, og efter at hun havde 
gennemført et etårigt forløb (2002/2003) på et fransk gymnasium. Fra 2003 til 2004 opnåede 
hun et års erhvervserfaring i litteratur (Lettres) og spansk på et fransk gymnasium.

Andrageren oplyste også Kommissionen om den erhvervserfaring, som hun opnåede i 
Tyskland før sin franske CAPLP. Kommissionen konkluderede, at al denne erhvervserfaring 
blev opnået under udøvelsen af kvalifikationer som translatør og tolk, og ikke gav 
kvalifikationer som lærer.

Yderligere oplysninger vedrørende ansøgninger om anerkendelse

Andrageren fremlagde afgørelsen fra ministeriet for uddannelse, videnskab og kultur i 
Mecklenburg-Vorpommern af 23.8.2005, hvori ministeriet udtalte sig om andragerens 
anmodning om anerkendelse. De tyske myndigheder havde anerkendt undervisning i spansk, 
men ikke undervisning i fransk. Grunden til, at fransk var blevet afvist, var, at andrageren 
ikke kunne attestere, at hun havde studeret fransk i tre år.

Andrageren fremlagde også et brev fra skolemyndighederne i Osnabrück, Niedersachsen, af 
6.10.2005, som svar på sin anmodning om at blive indplaceret højere, at blive flyttet fra trin 
IVa til III. Myndighederne svarede andrageren, at oprykning til et andet trin kun kan finde 
sted efter seks års prøvetid (Bewährungszeit). Lærernes indledende indplacering på et løntrin 
er baseret på deres almene og faglige uddannelse og den type skole, som de underviser på, og 
ikke på grundlag af den funktion, de har på en bestemt skole.

Ud fra de foreliggende oplysninger ser det ud til, at andrageren endnu ikke havde arbejdet i 
seks år i den tyske forvaltning.
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Anvendelse af direktiv 2005/36/EF1 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer på 
andragerens sag.

I relation til andragerens anmodning om at opnå anerkendelse af sine franske kvalifikationer i 
litteratur i Tyskland og afslaget fra myndighedernes i Mecklenburg-Vorpommern af at 
anerkende denne kvalifikation, fordi andrageren ikke havde studeret fransk i tre år, er 
Kommissionen kommet frem til følgende konklusion:

Artikel 13, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF indeholder bestemmelse om, at når der i en 
værtsmedlemsstat kræves bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for adgang til eller 
udøvelse af et lovreguleret erhverv, skal denne medlemsstats kompetente myndighed give 
ansøgeren mulighed for at få adgang til dette erhverv og udøve det på samme vilkår som dem, 
der gælder for landets egne statsborgere, hvis han er i besiddelse af det kursus- eller 
uddannelsesbevis, som i en anden medlemsstat er foreskrevet som betingelse for at få adgang 
til eller for at udøve det samme erhverv.

Tyskland skal derfor som et første skridt tage højde for andragerens ansøgning om 
anerkendelse af sine franske kvalifikationer i litteratur og se nærmere på ansøgningen.

Artikel 13, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF indeholder imidlertid bestemmelse om, at kursus-
eller uddannelsesbeviserne skal opfylde en række betingelser, herunder følgende: De skal 
attestere, at den pågældende er i besiddelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst 
svarer til et niveau, der ligger umiddelbart forud for det, der kræves i værtsmedlemsstaten.

De tyske myndigheder kræver et treårigt studium af fransk som en del af et lærerstudie, 
hvilket andrageren ikke havde gennemført. Andrageren havde ikke et treårigt 
universitetsstudium i fransk, men opnåede undervisningskvalifikation i litteratur i Frankrig 
efter at have bestået udvælgelsesprøven og et etårigt forløb i Frankrig, som førte til, at hun 
blev fastansat i 2003. De tyske myndigheder skal afgøre, om varigheden af andragerens 
almene og faglige uddannelse, som hun har fulgt for at opnå kvalifikationerne i litteratur, rent 
faktisk ligger et trin under de påkrævede tre års universitetsstudier.

Hvad de tyske myndigheder også skal afklare er, om andragerens faglige kvalifikationer i 
"Lettres" (oversættes bedst til "litteratur") svarer til den faglige kvalifikation "lærer i fransk" i 
Tyskland. I forbindelse med denne kontrol skal de tyske myndigheder afgøre, om omfanget af 
aktiviteter, som andrageren kan udføre, svarer til omfanget af aktiviteter, som er påkrævet for 
den faglige kvalifikation "lærer i fransk" i Tyskland. Er der fortsat væsentlige forskelle 
mellem andragerens uddannelse (med hensyn til varighed eller indhold) og kravene i 
Tyskland, kan andrageren blive bedt om at kompensere herfor ved en prøvetid eller en 
egnethedsprøve.

På grundlag af denne analyse skrev Kommissionen til andrageren og foreslog hende at 
kontakte de tyske myndigheder igen for at oplyse dem om Kommissionens resultater 
vedrørende kvalifikationen i litteratur og bede dem om at se på sagen. Det var i maj 2008. 
Indtil dags dato er andrageren ikke skriftligt vendt tilbage til Kommissionen med yderligere 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255/22 af 30.09.2005.
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elementer, der kunne bevise, at hun klart er kvalificeret som lærer i fransk på skoler.

Anvendelse af EF-traktatens artikel 39 og forordning 1612/68/EØF1 på andragerens sag.

Vedrørende reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed har Kommissionen følgende 
holdning: Som hjemvendende vandrende arbejdstager kan andrageren påberåbe sig retten til at 
blive behandlet på samme måde som nationale lærere i relation til arbejdsvilkår (EF-traktatens 
artikel 39 og artikel 7, stk. 2, i forordning 1612/68). Kommissionen mener, at de tyske 
myndigheder skal give andrageren samme indplacering, som de ville give en tysk lærer i en 
sammenlignelig situation. Dette afhænger naturligvis af den beslutning, som de tyske 
myndigheder træffer i relation til andragerens kvalifikationer.

Konklusioner

Kommissionen kan ikke på baggrund af ovenstående fastslå, at de tyske myndigheder har 
overtrådt direktiv 2005/36/EF eller reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed."

                                               
1 Rådets forordning nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Fællesskabet, EFT L af 19.10.1968, s. 2.
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