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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0570/2012 af Maria Teresa Magnifico, italiensk statsborger, om 
anerkendelse af den erhvervsmæssige status, hun har opnået i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er italiensk statsborger, men har fået sin uddannelse som tysklærer i Tyskland og 
har været ansat som tjenestemand i det tyske uddannelsessystem. Hun vendte tilbage til Italien 
i 1988 for at arbejde i regionen Liguria som tysklærer. Da hendes lønniveau blev fastsat i 
Italien, blev hendes erhvervsmæssige status i Tyskland ikke taget i betragtning. Andrageren er 
nu gået på pension og modtager en tysk og en italiensk pension. Andrageren oplyser, at hun 
ville modtage en højere pension, hvis der var blevet taget højde for hendes erhvervsmæssige 
status. Hun mener, at dette er et tilfælde af forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Andrageren er italiensk statsborger, men har fået sin uddannelse og arbejdet som lærer i 
Tyskland. I 1988 vendte hun tilbage til Italien for at arbejde i det italienske 
undervisningssystem. Hun hævder, at der i forbindelse med fastsættelsen af hendes løn ikke 
blev taget behørigt højde for hendes tyske faglige kvalifikationer som lærer og/eller de 
perioder, hun havde arbejdet i Tyskland. Dette ser ud til at have indflydelse på hendes 
nuværende pensionsydelse. Ud fra andragendet er det imidlertid ikke klart, om hendes 
problemer kun vedrører et af spørgsmålene (anerkendelse af hendes tyske 
undervisningskvalifikationer eller hensyntagen til arbejdsperioder i en anden medlemsstat) 
eller begge dele. 
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Det står generelt medlemsstaterne frit for at bestemme, hvorledes deres offentlige sektor (i 
dette tilfælde den offentlige undervisningssektor) skal organiseres, herunder ansættelses- og 
arbejdsvilkår for de ansatte. De nationale regler må dog ikke være i strid med EU-
lovgivningen. 

Anerkendelse af kvalifikationer 
Den retsakt, der regulerer anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer, er direktiv 
2005/36/EF1. Dette direktiv gælder, forudsat at erhvervet er lovreguleret i værtslandet, og at 
ansøgeren er fuldt kvalificeret i hjemlandet. Ifølge databasen for lovregulerede 
erhvervsmæssige kvalifikationer2 er erhvervet som lærer i grundskolen og gymnasiet reguleret 
i både Tyskland og Italien.  

Andrageren har studeret og arbejdet som lærer i Tyskland. I 1988 begyndte andrageren at 
arbejde som lærer i Italien. Ud fra oplysningerne er det ikke klart, om andrageren ansøgte om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer i 1988. Andrageren henviser til en 
ansøgning om anerkendelse uden at angive en dato, eller om denne ansøgning vedrørte 
anerkendelse af tidligere erhvervserfaring eller anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Det antages, at eftersom andrageren var i stand til at arbejde i Italien som 
lærer, opnåede hun en form for anerkendelse af sine tyske kvalifikationer, eller også arbejdede 
hun i en sektor, hvor erhvervet ikke var lovreguleret.  

Generelt bør en kompetent myndighed for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 
ved behandlingen af en ansøgning om anerkendelse tage hensyn til alle erhvervsmæssige 
kvalifikationer og tidligere erhvervserfaring. For at vurdere andragerens sag er der behov for 
yderligere information.  

Fri bevægelighed for arbejdstagere
EU-lovgivningen om arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 45 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 3 og 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 492/2011 
om arbejdskraftens frie bevægelighed i EU) forpligter medlemsstaterne til at behandle 
vandrende arbejdstagere på samme måde som landets egne statsborgere i forhold til adgang til 
job samt arbejdsvilkår. 

I overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis3 i lignende sager mener Kommissionen, 
at vandrende arbejdstageres tidligere perioder med lignende beskæftigelse i en anden 
medlemsstat skal tages i betragtning af værtslandets myndigheder med henblik på adgang til 
stillinger og fastlæggelse af arbejdsvilkårene (f.eks. løn og trin) på samme måde som det sker 
for arbejdsperioder i værtslandets system. 

Yderligere foranstaltninger
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EUT L 255/22 af 30.9.2005.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm. 
3 Sag C-419/92, Scholz ECR [1994] I-00505; Sag C-15/96, Schöning ECR [1998] I-00047; Sag C-187/96, 

Kommissionen mod Grækenland [1998] I-01095; Sag C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
Sml. [2000] I-10497; sag C-224/01, Köbler, Sml. [2003] I-10239; sag C-205/04, Kommissionen mod Spanien, 
Sml. [2006] I-00031; Sag C-278/03, Kommissionen mod Italien, Sml. [2005] I-03747; sag C-371/04, 
Kommissionen mod Italien, Sml. [2006] I-10257.
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For at foretage en grundig vurdering af sagen bør andrageren sende yderligere oplysninger om 
de opståede problemer, især de gældende bestemmelser, korrespondance med de italienske 
myndigheder samt administrative og retlige afgørelser. 

Andrageren kunne også indgive en klage til SOLVIT, som er et onlinenetværk til 
problemløsning, hvor EU's medlemsstater samarbejder om at finde en udenretlig løsning på 
problemer, der skyldes, at de offentlige myndigheders ikke har anvendt lovgivningen om det 
indre marked korrekt. Der er et SOLVIT-center i hver medlemsstat, der kan hjælpe med at 
behandle klager fra borgere og virksomheder. De er en del af den nationale forvaltning og har 
til opgave at finde konkrete løsninger på de forelagte problemer inden for ti uger. Yderligere 
oplysninger om SOLVIT kan findes på følgende hjemmeside: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

Kommissionens tjenestegrene vil vurdere sagen, når andrageren har afgivet yderligere 
oplysninger, og vil derefter beslutte, om der skal tages yderligere skridt. 

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 31. maj 2013

Efter at andrageren har afgivet yderligere oplysninger, ser det ud til, at hun opnåede sine 
undervisningskompetencer i Italien, og at hun ikke havde nogen problemer hermed. Dog 
hævder hun, at de italienske myndigheder ikke ved fastlæggelsen af hendes arbejdsvilkår tog 
hensyn til hendes arbejdsperioder som lærer i Tyskland på samme måde som lignende 
arbejdsperioder i Italien. De italienske myndigheder har ikke reageret på anmodningen, som 
hun har fremsat efter, at de gældende italienske rammebestemmelser blev ændret i 2008. 

Kommissionens tjenestegrene vil kontakte de italienske myndigheder med henblik på at bede 
om flere oplysninger om de gældende bestemmelser for andragerens sag såvel som deres 
bemærkninger. Afhængigt af analysen af disse oplysninger vil Kommissionens tjenestegrene 
beslutte, om der skal tages yderligere skridt.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre 
udvikling i denne sag. 

5. Kommissionens svar (II), modtaget den 11. november 2013

Kommissionen har undersøgt de nye oplysninger, som andrageren har fremlagt. Andrageren 
hævder, at der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til hendes tidligere arbejdsperioder i 
Tyskland, da hun blev ansat som lærer i Italien i 1988. Som følge heraf har hun nu en lavere 
pension, end hvis hun var blevet indsat i en højere lønklasse, da hun blev udnævnt i 1988. 
Hun gik på pension i 2011.

Det fremgår af den yderligere information, andrageren har fremsendt, at hun i 1988 ansøgte 
om en lærerstilling i Italien gennem en udvælgelsesprøve, at hun klarede prøven, og at der 
blev taget hensyn til hendes erfaring, i hvert fald i en vis udstrækning, da hun blev udnævnt til 
lærer. Hun tiltrådte tjenesten på "løntrin 7".

Kommissionens tjenestegrene kan ikke vurdere, om "løntrin 7" på daværende tidspunkt, i 
hendes situation, var det korrekte lønniveau for andrageren. Desuden kender Kommissionens 
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tjenestegrene ikke vilkårene for andragerens udvælgelsesprøve i 1988. 

Hvis andrageren er af den opfattelse, at hendes arbejdserfaring ikke svarede til 
udvælgelsesprøvens vilkår, eller at der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til national 
lovgivning eller EU-lovgivning, burde hun have truffet foranstaltninger i rette tid i henhold til 
de nationale procedurer og klaget over indplaceringen på "løntrin 7". Den nuværende artikel 
45 i TEUF og forordning (EØS) nr. 1612/68 eksisterede og var direkte gældende i alle 
medlemsstater allerede i 1988. 

Det er EU-Domstolens faste retspraksis, at alle nationale domstole skal anvende EU-
lovgivningen i sin helhed og beskytte de rettigheder, som sidstnævnte tildeler enkeltpersoner. 
Det er den nationale domstols ansvar at sikre, at det generelle princip om ikke-
forskelsbehandling er fuldt effektivt, og tilsidesætte enhver bestemmelse i national 
lovgivning, som måtte være i modstrid med EU-lovgivningen.

Kommissionens tjenestegrene kan ikke erstatte de afhjælpende procedurer, den pågældende 
person er nødt til at gå igennem, og som kræver en individuel vurdering af den faktiske og 
retlige situation. Kommissionens tjenestegrene bemærker, at andrageren tydeligvis ikke har 
klaget over indplaceringen på "løntrin 7", da hun blev udnævnt i 1988, men først lige inden 
sin pensionering i 2011. 

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene har ikke kompetence til at gribe ind over for eller ændre de 
kompetente nationale myndigheders afgørelse med hensyn til vurderingen af ansøgeres 
tidligere erhvervserfaring i forbindelse med deres udnævnelse i national offentlig tjeneste. 

Hvis andrageren er af den opfattelse, at der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til hendes 
arbejdserfaring fra Tyskland, da hun blev udnævnt til lærer i 1988, må hun påklage dette på 
nationalt niveau. 

Kommissionens tjenestegrene kan ikke bistå enkeltpersoner med rettidig udarbejdelse og/eller 
indgivelse af klager i henhold til de nationale administrative procedurer eller 
domstolsprocedurer, som måtte være nødvendige for at påklage en individuel situation, som 
den involverede person mener, er i modstrid med direkte gældende EU-lovgivning eller EU-
Domstolens retspraksis.


