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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1489/2012 af M.R., nederlandsk statsborger, om oversættelse af 
hendes eksamensbevis til et andet sprog end tysk med henblik på 
anerkendelse af dette

1. Sammendrag

Andrageren, der anmoder om at få anerkendt sit eksamensbevis i Østrig, angiver, at de 
østrigske myndigheder insisterer på en tysk oversættelse heraf. Hun påpeger, at oversættelser 
til engelsk bliver anerkendt i stadigt videre omfang i andre lande, for eksempel Belgien og 
Nederlandene. Hun ønsker at få oplyst, hvorvidt kravet om en oversættelse til det pågældende 
lands sprog er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og mener, at anerkendelse af 
eksamensbeviser på engelsk ville lette den frie bevægelighed i Europa og spare noget af 
omkostningerne ved autoriserede oversættelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Andragerens information om, at to andre sprog accepteres, vedrører undervisningen i to 
fremmedsprog i uddannelsessektoren og ikke, hvorvidt de anvendes i administrationen.

Hvad angår anerkendelse af eksamensbeviser, vil Kommissionen gerne gøre opmærksom på, 
at Unionen kun må handle inden for rammerne af de beføjelser, som er tillagt den ved 
traktaten, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. På 
uddannelsesområdet bestemmes det i artikel 165 i TEUF, at Unionen skal bidrage til 
udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne 
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og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes 
ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne. I den 
sammenhæng hører det under medlemsstaternes kompetenceområde at anerkende 
eksamensbeviser, der giver adgang til videre uddannelse.

Konklusion

Der findes ingen bindende EU-lovgivning, der pålægger medlemsstaterne til at acceptere 
udenlandske dokumenter i engelsk oversættelse i stedet for på landets officielle administrative 
sprog.


