
CM\777369SV.doc PE396.597/REV.

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0633/2006, ingiven av Christiane Becker (tysk medborgare), om 
hennes krav på att hon efter att ha avlagt den franska lärarexamen CAPLP ska få 
korrekt lön för likvärdigt arbete i Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har avlagt den officiella lärarexamen ”CAPLP Lettres/Espagnol” i Frankrike, 
där hon fortfarande har en tjänst som offentliganställd som hon av personliga skäl nu är 
tjänstledig ifrån. Framställaren har sedan 2004 undervisat i franska som huvudämne vid en 
sekundärskola i Tyskland. Trots att framställaren har fått löfte om lön enligt BAT II på 
löneskalan för offentliganställda har hon emellertid under två års tid endast fått lön enligt
BAT IV, vilket motsvarar lönen för icke behöriga lärare. De tyska myndigheterna avslog efter 
nästan ett års behandling framställarens ansökan om erkännande av hennes examen med 
hänvisning till att hon inte hade avlagt en universitetsexamen i franska när hon gjorde det 
franska uttagningsprovet i Tyskland. Framställaren har följaktligen rätt att undervisa i franska 
som modersmål i Frankrike, men får inte undervisa i franska som andraspråk i Tyskland. 
Framställaren ber om hjälp för att garantera att det råder fri rörlighet inom EU.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 januari 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2007

Framställaren, som är tysk medborgare, avlade CAPLP-examen (Certificat d’Aptitude au 
Professorat de Lycée Professionnel) i ”Lettres/Espagnol” i Frankrike 2002 och fick en tjänst 
som offentliganställd. Sedan 2004 undervisar framställaren i franska i Tyskland vid en 
sekundärskola (”Realschule”). Hon får lön enligt lönegraden BAT IVa för icke behöriga 
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lärare, men hävdar att den korrekta lönegraden borde vara BAT IIa. Framställaren medger att 
hon undervisar vid en utbildningsinstitution i Tyskland som hon inte har erhållit 
yrkeskvalifikationer för i Frankrike.

Framställaren ansökte om att hennes franska yrkeskvalifikationer skulle erkännas i Tyskland, 
men fick avslag. Enligt framställaren baserade de tyska myndigheterna avslaget på det faktum 
att hon inte efter sin CAPLP-examen hade avlagt en examen från en institution för högre 
utbildning (”Hochschulabschluss”) i franska i Tyskland innan hon gjorde det franska 
uttagningsprovet.

Framställaren ber Europaparlamentet om hjälp för att få en mer likvärdig och rättvis lön för 
sitt arbete.

Tillträdet till läraryrket är inte harmoniserat på EU-nivå och det står därför medlemsstaterna 
fritt att besluta om hur de ska organisera tillträdet till och utövandet av detta yrke inom ramen 
för fördraget.

Läraryrket är reglerat i nästan alla medlemsstater. Erkännandet av lärarkvalifikationer 
genomförs på grundval av bestämmelserna i den så kallade generella ordningen för 
erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst 
tre års studier (direktiv 89/48/EEG) eller för erkännande av eftergymnasial utbildning som 
omfattar minst ett års studier (direktiv 92/51/EEG). Vilket av direktiven som gäller beror på 
den kvalifikationsnivå som krävs i den mottagande medlemsstaten. Det är viktigt att betona 
att det genom dessa direktiv inte inrättas ett system för automatisk överensstämmelse mellan 
examina på EU-nivå. Den grundläggande principen för dessa direktiv är att 
värdmedlemsstaten måste tillåta en migrerande arbetstagare att utöva ett yrke inom sitt 
territorium även om arbetstagaren inte har de examina som krävs enligt de nationella reglerna, 
förutsatt att arbetstagaren innehar en examen som krävs i en annan medlemsstat för att utöva 
detta yrke. Värdmedlemsstaten får bara besluta att den berörda personen måste genomgå 
kompenserande åtgärder (en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov) om det finns 
betydande skillnader mellan den migrerande arbetstagarens grund- och yrkesutbildning 
(beträffande längd eller innehåll) och kraven i denna medlemsstat. Det är upp till 
arbetstagaren att bestämma vilken typ av kompenserande åtgärd han eller hon vill genomgå.

Gymnasieläraryrket tycks vara reglerat enligt direktiv 89/48/EEG i Frankrike och Tyskland. 
Framställaren erhöll de franska lärarkvalifikationerna för undervisning vid yrkesinriktade 
sekundärskolor. Det står därför klart att de tyska myndigheterna måste erkänna hennes 
lärarkvalifikationer för undervisning vid yrkesskolor, men att de kan besluta om 
kompenserande åtgärder.

Det framgår inte av de uppgifter som lämnas i framställningen på grundval av vilken
utbildning (vilken typ av examen) framställaren fick delta i uttagningsprovet till CAPLP.
Denna fråga måste klargöras eftersom de tyska myndigheterna anger detta som skäl till sitt 
avslag på framställarens ansökan om erkännande av hennes kvalifikationer. Framställaren bör 
lämna information om
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a) hon har genomgått utbildning och yrkesutbildning i Tyskland och därefter godkänts i 
CAPLP i Frankrike, eller om hon genomgick utbildning och yrkesutbildning i Frankrike och 
därefter genomgick CAPLP,
b) vid vilken typ av institution hon genomgick utbildning och yrkesutbildning (om det var en 
högre utbildningsanstalt, en utbildningsanstalt på motsvarande nivå eller inte),
c) om hon har skaffat sig yrkeserfarenhet genom att undervisa vid sekundära yrkesinriktade 
skolor.

Även om det efter undersökningen skulle visa sig att framställaren endast har genomgått 
utbildning och yrkesutbildning som motsvarar nivån för en examen som är kvalificerad enligt 
direktiv 91/52/EEG, som är en lägre nivå än den examen som är kvalificerad enligt 
direktiv 89/48/EEG, måste de tyska myndigheterna ta hänsyn till hennes kvalifikationer (se 
artikel 3 i direktiv 92/51/EEG). Skillnaden mellan den examen som krävs och den examen 
som har avlagts kan sedan ”överbryggas” genom kompenserande åtgärder.

Med tanke på att det saknas uppgifter i framställningen kommer kommissionen att kontakta 
framställaren för att undersöka på grundval av vilka kvalifikationer hon erhöll sin franska 
CAPLP-examen.

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Ytterligare fakta om kvalifikationer

Framställaren lämnade följande detaljerade upplysningar om sina kvalifikationer till 
kommissionen: hon erhöll sina lärarkvalifikationer för yrkesgymnasium 
(CAPLP Lettres/Espagnol 2003 och formalisering av examen) efter att ha varit etta i 
uttagningsprovet och efter att ha genomgått en ettårig praktikperiod (2002–2003) vid en 
fransk sekundärskola (”Lycée”). Mellan 2003 och 2004 skaffade hon sig ett års 
yrkeserfarenhet i ”Lettres/Espagnol” vid en fransk sekundärskola.

Framställaren informerade även kommissionen om den yrkeserfarenhet som hon skaffade sig i 
Tyskland innan hon erhöll sin franska CAPLP-examen. Kommissionen drar slutsatsen att 
denna yrkeserfarenhet förvärvades genom kvalifikationer som översättare och tolk, och därför 
inte utgör en lärarkvalifikation.

Ytterligare fakta om ansökningar om erkännande

Framställaren har skickat med beslutet från Mecklenburg–Vorpommerns ministerium för 
utbildning, vetenskap och kultur av den 23 augusti 2005, där ministeriet uttalar sig om 
framställarens begäran om erkännande. De tyska myndigheterna hade beviljat erkännande för 
undervisning i spanska, men inte för undervisning i franska. Skälet till avslaget för franska var 
att framställaren inte kunde intyga tre års studier i franska.

Framställaren inlämnade också en skrivelse från skolmyndigheterna i Osnabrück i 
Niedersachsen av den 6 oktober 2005, som svar på hennes begäran om uppflyttning till en 
högre lönegrad, från IVa till III. Myndigheterna svarade framställaren att en uppflyttning till 
en högre lönegrad kan ske först efter sex års prövotid (”Bewährungszeit”). Den inledande 
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lönegraderingen för lärare bygger på deras utbildning och yrkesutbildning och den typ av 
skola de undervisar på, inte på deras tjänst på en viss skola.

Av den tillgängliga informationen framgår att framställaren ännu inte hade arbetat i sex år 
inom den tyska förvaltningen vid denna tidpunkt.

Tillämpningen av direktiv 2005/36/EG1 om erkännande av yrkeskvalifikationer på 
framställarens fall

När det gäller framställarens begäran om erkännande av hennes franska 
”Lettres”-kvalifikation i Tyskland och avslaget från myndigheterna i Mecklenburg–
Vorpommern med hänvisning till att framställaren inte hade genomgått tre års studier i 
franska, drar kommissionen följande slutsats:

I artikel 13.1 i direktiv 2005/36/EG fastställs att när det i en mottagande medlemsstat krävs 
bestämda yrkeskvalifikationer för tillträdet till eller utövandet av ett reglerat yrke, ska den 
behöriga myndigheten i den medlemsstaten ge sökande tillträde till yrket och rätt att utöva det 
på samma villkor som gäller för landets egna medborgare, om sökandena innehar det 
kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs av en annan medlemsstat för 
tillträdet till eller utövandet av yrket inom dess territorium.

Som ett första steg måste Tyskland följaktligen beakta framställarens ansökan om erkännande 
av hennes franska ”Lettres”-kvalifikation och överväga hennes begäran.

I artikel 13.2 i direktiv 2005/36/EG fastställs det emellertid att kompetensbevis och bevis på 
formella kvalifikationer bland annat ska uppfylla följande krav: De ska intyga att 
innehavarens yrkeskvalifikationer minst motsvarar den nivå som ligger omedelbart före den 
som den mottagande medlemsstaten kräver.

De tyska myndigheternas krav på tre års studier i franska inom ramen för en lärarutbildning 
uppfylls inte av framställaren. Framställaren hade inte genomgått tre års universitetsstudier i 
franska, men erhöll lärarkvalifikationer i ”Lettres” i Frankrike efter att ha klarat 
uttagningsprovet och genomgick en ettårig praktikperiod i Frankrike, genom vilken hon blev 
behörig som lärare 2003. De tyska myndigheterna måste därför överväga om längden på den 
utbildning och yrkesutbildning som framställaren genomgick för att erhålla ”Lettres”-
kvalifikationen verkligen är en nivå lägre än kravet på treåriga universitetsstudier.

De tyska myndigheterna måste också klargöra om framställarens yrkeskvalifikation i 
”Lettres” (den närmaste översättningen är ”Litteratur”) motsvarar yrkeskvalifikationen 
”Undervisning i det franska språket” i Tyskland. Inom ramen för denna kontroll måste de 
tyska myndigheterna avgöra om det verksamhetsområde inom vilket framställaren kan utöva 
sitt yrke motsvarar det verksamhetsområde som krävs för yrkeskvalifikationen ”Undervisning 
i det franska språket” i Tyskland. Om det fortfarande finns betydande skillnader mellan 
framställarens utbildning och yrkesutbildning (i fråga om längd eller innehåll) och kraven i 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).
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Tyskland kan framställaren bli skyldig att kompensera detta genom en anpassningsperiod eller 
ett lämplighetsprov.

På grundval av denna analys skrev kommissionen till framställaren och föreslog att hon 
återigen skulle kontakta de tyska myndigheterna för att informera dem om kommissionens 
slutsatser om ”Lettres”-kvalifikationen och be dem granska denna fråga. Detta var i maj 2008. 
Framställaren har hittills inte återkommit till kommissionen skriftligen med några ytterligare 
uppgifter som tydligt bevisar att hon är kvalificerad som lärare i franska vid skolor.

Tillämpningen av artikel 39 i EG-fördraget och förordning (EEG) nr 1612/681 på 
framställarens fall

När det gäller den fria rörligheten för arbetstagare intar kommissionen följande ståndpunkt: i 
egenskap av återvändande migrerande arbetstagare har framställaren rätt att behandlas på 
samma sätt som nationella lärare när det gäller arbetsvillkor (artikel 39 i EG-fördraget och 
artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 1612/68). Kommissionen anser att de tyska myndigheterna 
måste bevilja framställaren samma lönegrad som en tysk lärare i en jämförbar situation. Detta 
beror naturligtvis på det beslut som de tyska myndigheterna kommer att fatta om 
framställarens kvalifikationer.

Slutsatser

Kommissionen kan mot bakgrund av ovanstående inte påvisa att de tyska myndigheterna har 
överträtt direktiv 2005/36/EG eller reglerna för fri rörlighet för arbetstagare.

                                               
1 Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom 
gemenskapen (EGT L 257, 19.10.1968, s. 2).
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