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Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, 
pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä Saksassa 
ranskalaisen opettajantutkinnon CAPLP:n suorittamisen jälkeen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä suoritti virallisen opettajantutkinnon CAPLP:n (Lettres/Espagnol) 
Ranskassa, jossa hän on edelleen virkamiehen asemassa, vaikka hän onkin virkavapaalla 
henkilökohtaisista syistä. Vuodesta 2004 alkaen vetoomuksen esittäjä on opettanut ranskaa 
pääaineena saksalaisessa keskiasteen oppilaitoksessa. Vaikka hänelle on luvattu 
liittotasavallan toimenhaltijoiden palkkaluokista tehdyn BAT II -työehtosopimuksen 
mukainen palkka, hänelle on kuitenkin kahden vuoden ajan maksettu vain BAT IV:n mukaista 
palkkaa, joka vastaa kouluttamattoman opettajan palkkaa. Lähes vuoden käsittelyviiveen 
jälkeen Saksan toimivaltaiset elimet hylkäsivät vetoomuksen esittäjän pyynnön hänen 
ranskalaisen tutkintonsa tunnustamisesta sillä perusteella, että hän ei ollut suorittanut ranskan 
kielen yliopistotutkintoa Saksassa ennen osallistumistaan valintaprosessiin Saksassa. Hän on 
näin ollen oikeutettu opettamaan ranskaa äidinkielenä Ranskassa, mutta hän ei saisi opettaa 
ranskaa vieraana kielenä Saksassa. Vetoomuksen esittäjä pyytää tukea liikkuvuuden 
varmistamiseksi Euroopan unionin alueella.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. tammikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä, joka on Saksan kansalainen, suoritti vuonna 2002 Ranskassa 
CAPLP-tutkinnon (Certificat d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel)
suuntautumisvaihtoehtoinaan kirjallisuus/espanja, ja hänelle myönnettiin tällöin virkamiehen 
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asema. Vuodesta 2004 lähtien vetoomuksen esittäjä on opettanut ranskaa saksalaisessa 
Realschule-oppilaitoksessa. Hän saa työstään kouluttamattomien opettajien BAT IVa 
-palkkaluokan mukaista palkkaa, vaikka asianmukainen palkkaluokka olisi hänen mukaansa 
BAT IIa. Vetoomuksen esittäjä myöntää opettavansa Saksassa sellaisessa oppilaitoksessa, 
johon hän ei saanut ammatillista pätevyyttä suorittaessaan tutkinnon Ranskassa.

Vetoomuksen esittäjä haki Ranskassa saamansa ammatillisen pätevyyden tunnustamista 
Saksassa, mutta tästä pyynnöstä kieltäydyttiin. Vetoomuksen esittäjän mukaan Saksan
viranomaiset perustelivat kieltäytymistä sillä, että hän ei ollut suorittanut ranskan kielen 
tutkintoa korkea-asteen oppilaitoksessa (Hochschulabschluss) Saksassa ennen kuin hän 
osallistui ranskalaiseen kokeeseen ja suoritti menestyksekkäästi CAPLP-tutkinnon.

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentin apua saadakseen oikeudenmukaisempaa 
ja kohtuullisempaa palkkaa.

Opettajan ammatin sääntelyä ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla, joten jäsenvaltiot voivat 
päättää vapaasti ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen edellytyksistä perustamissopimuksen 
asettamissa rajoissa.

Opettajan ammattia säännellään lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Opettajan pätevyyden 
tunnustaminen perustuu vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta 
koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista (89/48/ETY) tai vähintään 
yksivuotisen keskiasteen jälkeisen koulutuksen tunnustamista (92/51/ETY) koskevan ns. 
yleisen järjestelmän säännöksiin. Vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämän pätevyystason 
mukaan sovelletaan jompaakumpaa näistä direktiiveistä. On korostettava, että kyseisillä 
direktiiveillä ei perusteta tutkintotodistusten automaattista vastaavuusjärjestelmää Euroopan 
tasolla. Direktiivien perusperiaatteena on, että vastaanottavan jäsenvaltion on sallittava 
yhteisön kansalaisen harjoittaa ammattia alueellaan, vaikka tällä ei olisikaan vaadittua 
kansallista tutkintotodistusta, mikäli hän on suorittanut toisessa jäsenvaltiossa kyseisen 
ammatin harjoittamiseksi vaaditun tutkinnon. Vain siinä tapauksessa, että maahanmuuttajan 
koulutus eroaa merkittävästi (kestoltaan tai sisällöltään) vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
sovellettavista vaatimuksista, jäsenvaltio voi vaatia maahan muuttavaa henkilöä suorittamaan 
korvaavia toimenpiteitä (sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe). Maahanmuuttaja voi itse valita, 
kumman täydentävän toimenpiteen hän haluaa suorittaa.

Keskiasteen koulun opettajalta vaadittu pätevyys näyttäisi vastaavan niin Ranskassa kuin 
Saksassakin direktiivissä 89/48/ETY määriteltyä tasoa. Vetoomuksen esittäjälle on myönnetty 
ranskalainen pätevyys opettaa keskiasteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Saksan 
viranomaisten tulisi näin ollen tunnustaa hänen pätevyytensä opettaa ammatillisissa 
oppilaitoksissa, mutta ne voisivat myös vaatia häntä suorittamaan korvaavia toimenpiteitä.

Vetoomuksessa annettujen tietojen perusteella ei ole selvää, minkä koulutuksen (tutkinnon) 
perusteella vetoomuksen esittäjä osallistui CAPLP-kokeeseen. Tämä seikka on selvitettävä, 
sillä se on syynä Saksan kieltäytymiselle vetoomuksen esittäjän pätevyyden tunnustamisesta.
Vetoomuksen esittäjän on tarpeen toimittaa seuraavat tiedot:

a) saiko hän koulutuksensa Saksassa vai Ranskassa ennen CAPLP-tutkinnon 
suorittamista Ranskassa

b) minkä tyyppisessä oppilaitoksessa hän sai koulutuksensa (oliko kyseessä korkea-
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asteen oppilaitos tai vastaava)
c) saiko hän ammattikokemusta opettamisesta keskiasteen ammatillisissa oppilaitoksissa.

Vaikka tutkinnan seurauksena ilmenisi, että vetoomuksen esittäjän saama koulutus vastaa 
tasoltaan vain direktiivissä 91/52/ETY tarkoitettua tutkintotodistusta, joka on tasoa alhaisempi 
kuin direktiivissä 89/48/ETY määritellyt tutkinnot, Saksan viranomaisten olisi kuitenkin 
huomioitava hänen pätevyytensä (ks. direktiivin 92/51/ETY 3 artikla). Vaaditun ja saadun 
pätevyyden välinen ero voitaisiin kuroa umpeen korvaavilla toimenpiteillä.

Puuttuvista tosiseikoista johtuen komissio ottaa yhteyttä vetoomuksen esittäjään tutkiakseen, 
minkä pätevyyden perusteella tälle myönnettiin ranskalainen CAPLP-tutkintotodistus.

4. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Pätevyyttä koskevat lisätiedot

Vetoomuksen esittäjä toimitti komissiolle seuraavat yksityiskohtaiset tiedot pätevyydestään: 
hän sai opettajan pätevyyden ammatillisissa keskiasteen oppilaitoksissa (CAPLP 
Lettres/Espagnol vuonna 2003 ja virkamiehen asema) osallistuttuaan kilpailuun ja 
suoritettuaan 1 vuoden pituisen harjoittelun (2002/2003) ranskalaisessa keskiasteen 
oppilaitoksessa. Vuosina 2003–2004 hän sai 1 vuoden verran ammattikokemusta 
kirjallisuuden/espanjan opettamisesta ranskalaisessa keskiasteen oppilaitoksessa.

Vetoomuksen esittäjä ilmoitti komissiolle myös ammattikokemuksesta, jota hän sai Saksassa 
ennen ranskalaista CAPLP-tutkintoaan. Komissio päätteli, että koko tämä ammattikokemus 
oli saatu harjoittamalla kääntäjän ja tulkin ammattia eikä toimimalla opettajana.

Pätevyyden tunnustamista koskeviin hakemuksiin liittyvät lisätiedot

Vetoomuksen esittäjä toimitti Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion koulutus-, tiede- ja 
kulttuuriministeriön 23. elokuuta 2005 tekemän päätöksen, jossa ministeriö antoi lausuntonsa 
vetoomuksen esittäjän pätevyyden tunnustamista koskevasta pyynnöstä. Saksan viranomaiset 
olivat myöntäneet pätevyyden espanjan opettamiseen, mutta eivät ranskan opettamiseen. Syy 
ranskan opettamista koskevan pätevyyden epäämiseen oli, että vetoomuksen esittäjä ei voinut 
osoittaa opiskelleensa ranskaa kolme vuotta.

Vetoomuksen esittäjä toimitti myös Ala-Saksin osavaltiossa sijaitsevan Osnabrückin 
opetusviranomaisten 6. lokakuuta 2005 päivätyn kirjeen, jossa annettiin vastaus hänen 
pyyntöönsä palkkaluokan korottamisesta luokasta IVa luokkaan III. Viranomaiset vastasivat 
vetoomuksen esittäjälle, että palkkaluokkaa voidaan korottaa vasta kuuden vuoden koeajan 
(Bewährungszeit) jälkeen. Opettajien ensimmäinen palkkaluokka perustuu heidän 
koulutukseensa ja siihen, minkälaisessa koulussa he opettavat. Se ei määräydy sen toimen 
perusteella, joka heillä on tietyssä koulussa.

Saaduista tiedoista käy ilmi, että vetoomuksen esittäjä ei ollut vielä työskennellyt kuutta
vuotta Saksan hallinnossa.
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Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY1 soveltaminen 
vetoomuksen esittäjän tapaukseen

Komissio tekee seuraavat päätelmät vetoomuksen esittäjän pyynnöstä saada ranskalainen 
"Lettres"-tutkintonsa tunnustetuksi Saksassa ja Mecklenburg-Vorpommernin viranomaisten 
kieltäytymisestä tunnustaa kyseinen tutkinto, koska vetoomuksen esittäjä ei ollut opiskellut 
kolmea vuotta ranskaa:

Direktiivin 2005/36/EY 13 artiklan 1 kohdassa todetaan, että kun vastaanottavassa
jäsenvaltiossa edellytetään säännellyn ammatin harjoittamisen aloittamiseksi tai sen 
harjoittamiseksi tiettyä ammattipätevyyttä, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
antaa luvan ryhtyä harjoittamaan kyseistä ammattia ja harjoittaa sitä samoin edellytyksin 
kuin jäsenvaltion omat kansalaiset niille hakijoille, joilla on toisen jäsenvaltion alueellaan 
saman ammatin harjoittamisen aloittamiseksi tai sen harjoittamiseksi edellyttämä 
pätevyystodistus tai muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja.

Siksi ensimmäisenä toimenpiteenä Saksan on otettava huomioon vetoomuksen esittäjän 
hakemus ranskalaisen "Lettres"-tutkintonsa tunnustamiseksi ja perehdyttävä pyyntöön.

Direktiivin 2005/36/EY 13 artiklan 2 kohdassa kuitenkin todetaan, että pätevyystodistusten tai 
muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen on täytettävä eräitä edellytyksiä, joihin 
sisältyy muun muassa seuraava: niiden on oltava osoitus sellaisesta ammattipätevyyden 
tasosta, joka vastaa vähintään välittömästi edeltävää tasoa kuin se, jota vaaditaan 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Saksan viranomaiset edellyttävät kolme vuotta kestäneitä ranskan opintoja 
opettajankoulutuksen puitteissa. Vetoomuksen esittäjä ei täyttänyt kyseistä ehtoa. 
Vetoomuksen esittäjä ei ollut opiskellut ranskaa ylipistossa kolmea vuotta, mutta hän oli 
suorittanut opettajan pätevyyden kirjallisuudessa Ranskassa läpäistyään kilpailun ja 
suoritettuaan vuoden kestäneen harjoittelun Ranskassa. Tämän ansiosta hän sai virkamiehen 
aseman vuonna 2003. Saksan viranomaisten on päätettävä, onko vetoomuksen esittäjän 
"Lettres"-tutkintoaan varten suorittaman koulutuksen kesto todellakin yhtä tasoa alhaisempi 
kuin vaaditut kolme vuotta kestäneet yliopisto-opinnot.

Saksan viranomaisten on myös selvitettävä, vastaako vetoomuksen esittäjän ammattipätevyys 
aineessa "Lettres" (lähin vastine on kirjallisuus) ranskanopettajan ammattipätevyyttä 
Saksassa. Käsittelyn aikana Saksan viranomaisten on määriteltävä, vastaako toiminta, jota 
vetoomuksen esittäjä voi harjoittaa, toimintaa, jota edellytetään ranskanopettajan 
ammattipätevyydessä Saksassa. Jos vetoomuksen esittäjän koulutus (kestoltaan tai 
sisällöltään) eroaa merkittävästi Saksan vaatimuksista, vetoomuksen esittäjää voidaan vaatia 
kuromaan ero umpeen sopeutumisajan aikana tai suorittamalla soveltuvuustesti. 

Tämän analyysin perusteella komissio lähetti vetoomuksen esittäjälle kirjeen ja ehdotti, että 
hän ottaisi yhteyttä Saksan viranomaisiin uudelleen ja ilmoittaisi heille komission 
havainnoista, jotka koskevat "Lettres"-tutkintoa. Samalla hän voisi pyytää heitä käsittelemään 
asiaa. Tämä tapahtui toukokuussa 2008. Tähän mennessä vetoomuksen esittäjä ei ole ottanut 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta, EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
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yhteyttä komissioon kirjallisesti ja toimittanut lisätietoja, jotka voisivat osoittaa, että hän 
selkeästi on pätevä opettamaan ranskaa kouluissa.

EY:n perustamissopimuksen 39 artiklan ja asetuksen (ETY) N:o 1612/681 soveltaminen 
vetoomuksen esittäjän tapaukseen

Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen osalta komissiolla on seuraava 
kanta: palaavana siirtotyöläisenä vetoomuksen esittäjällä on oikeus tulla kohdelluksi samalla 
tavalla kuin kansalliset opettajat työehtojen osalta (EY:n perustamissopimuksen 39 artikla ja 
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 7 artiklan 1 kohta). Komissio katsoo, että Saksan viranomaisten 
on myönnettävä vetoomuksen esittäjälle samantasoinen asema, jonka he myöntäisivät 
saksalaiselle opettajalle vastaavassa tilanteessa. Tämä tietenkin riippuu päätöksestä, jonka 
Saksan viranomaiset tekevät vetoomuksen esittäjän pätevyyden osalta.

Päätelmät

Edellä mainittujen seikkojen perusteella komissio ei voi todeta, että Saksan viranomaiset 
olisivat rikkoneet direktiiviä 2005/36/EY tai työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevia 
sääntöjä.

                                               
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta yhteisön alueella, EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2.
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