
CM\1017788DA.doc PE519.572v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

31.1.2014

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0567/2011 af Fabio Albanese, italiensk statsborger, om det italienske 
uddannelsesministeriums afvisning af at attestere, at "Diploma di maturità 
magistrale" (læreruddannelsesbevis) er i overensstemmelse med direktiv 
2005/36/EF

1. Sammendrag

Den 26. november 2010 fremsendte andrageren en anmodning til uddannelsesministeriet om 
at udstede dokumentation for, at "Diploma di maturità magistrale" er i overensstemmelse med 
definitionen i direktiv 2005/36/EF. Formålet med anmodningen var at dokumentere 
andragerens kvalifikationer i en potentiel procedure for anerkendelse i medlemsstaterne. Det 
italienske uddannelsesministerium nægtede at udstede en sådan dokumentation med den 
begrundelse, at det kræver en relevant bachelorgrad at opnå status som "lærer". Andrageren 
mener, at denne afvisning er i strid med direktiv 2005/36/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andrageren anfører, at det italienske ministerium for uddannelse, universiteter og forskning 
nægter at attestere, på grundlag af hans "Maturità Magistrale"-diplom, at han er fuldt 
kvalificeret til at undervise i Italien i børnehaveklasser og grundskoler. Andrageren forklarer, 
at denne myndighed kun attesterer kvalifikationer, der giver ret til adgang til lærerstillinger 
med tidsubestemt kontrakt i italienske statsskoler. 
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Da andrageren ikke kan blive betragtet som en fuldt kvalificeret lærer, kan han heller ikke 
arbejde i Det Forenede Kongerige som lærer i børnehaveklasser og grundskoler. Direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer finder ikke anvendelse på 
tilfælde, hvor en person ikke er fuldt kvalificeret i sin hjemstat.

For at fastlægge om de italienske myndigheders holdning var berettiget, forsøgte 
Kommissionen at indhente flere oplysninger om, hvilke bestemmelser der var gældende for 
erhvervet som lærer i børnehaveklasser og grundskoler i Italien. Med henblik herpå 
udvekslede Kommissionen adskillige skrivelser med de italienske myndigheder, hovedsagelig 
via EU Pilot (en informationsudvekslings- og problemløsningsplatform mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne). 

I sit svar forklarede de italienske myndigheder, at indehavere af et "Maturità Magistrale"-
diplom ifølge italiensk lovgivning kan ansættes med tidsbegrænsede kontrakter i statsskoler 
og også kan arbejde med tidsbegrænsede kontrakter eller tidsubestemte kontrakter i private 
skoler. Men for at kunne arbejde i faste stillinger på statsskoler skal indehaverne af disse 
diplomer bestå en udvælgelsesprøve.

På grundlag af ovenstående mener Kommissionen, at indehavere af "Maturità Magistrale"-
diplomer er fuldt kvalificerede til at undervise i Italien, og at udvælgelsesprøven kun er en 
ansættelsesprocedure, der er nødvendig for at opnå en tidsubestemt stilling i en statsskole. 

Den 31. maj 2013 sendte Kommissionen en skrivelse til de italienske myndigheder om dette 
spørgsmål via EU Pilot. 

Kommissionen vil orientere Europa-Parlamentet om de italienske myndigheders svar."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 31. januar 2014

"Andrageren har klaget over, at det italienske ministerium for uddannelse, universiteter og 
forskning har nægtet at attestere, at han er fuldt kvalificeret til at undervise i Italien i 
børnehaveklasser og grundskoler på grundlag af sit "Maturità Magistrale"-diplom, fordi denne 
myndighed kun attesterer kvalifikationer, der giver ret til adgang til lærerstillinger med 
tidsubestemt kontrakt i italienske statsskoler. Andrageren kunne derfor ikke få anerkendt sine 
kvalifikationer i Det Forenede Kongerige.

Efter at have analyseret den italienske lovgivning kom Kommissionen til den konklusion, at 
indehavere af et ”Maturità Magistrale"-diplom er fuldt ud kvalificerede til at undervise i 
Italien, og at udvælgelsesprøven kun var en ansættelsesprocedure, der var nødvendig for at 
opnå en tidsubestemt stilling i en statsskole. 

Kommissionen sendte den 31. maj 2013 en skrivelse til de italienske myndigheder om dette 
spørgsmål via EU Pilot. De italienske myndigheder besvarede den begrundede udtalelse den 
21. august 2013. Myndighederne anerkendte, at udvælgelsesprøven kun var en 
ansættelsesprocedure. Derefter sendte de andrageren en attest, som godtgør, at han er 
kvalificeret til at undervise i Italien, og bekræftede dette over for myndighederne i Det 
Forenede Kongerige.    
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Konklusion

På baggrund af ovenstående blev andragerens kvalifikationer anerkendt af myndighederne i 
Det Forenede Kongerige. Andrageren har derfor nu beføjelse til at undervise i Det Forenede 
Kongerige." 


