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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0218/2012 af Eva Bencze, italiensk statsborger, om anerkendelse 
af rumænske erhvervskvalifikationer i Italien

1. Sammendrag

Andrageren har erhvervet titlen "Diploma de Inginer in profilul chimi" (afgangseksamen som 
ingeniør med speciale i kemi) ved universitetet i Cluj (Rumænien) og er efterfølgende blevet 
godkendt til at arbejde som lærer i Rumænien. Den ovennævnte titel er blevet anerkendt som 
kvalifikation til at undervise i Italien af ministeriet for undervisning, universiteter og 
forskning, som dog afviser at give andrageren en bonus på 24 points på alle lister over 
italienske lærere med undervisningskompetence.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. oktober 2012

“Andrageren er kemilærer med ungarsk, italiensk og rumænsk statsborgerskab. Hendes 
rumænske undervisningskvalifikationer er blevet anerkendt af de italienske myndigheder som 
adgang til at undervise i italienske skoler på sekundærtrinnet.  

Andrageren klager over de problemer, hun har haft i forbindelse med at søge ansættelse som 
lærer i Italien:
- I forbindelse med placering på reservelisten for kontraktansættelse og fastansættelse som 
kemilærer på trin II i statslige sekundærskoler har andrageren ikke fået tildelt de ekstra 24 
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points, som kun gives for undervisningskvalifikationer, der er erhvervet i Italien. Det giver 
hende en lavere placering på reservelisten.
- Reservelisten for lærere til trin I i sekundærskoler blev i 2011 lukket for nyuddannede 
italienske lærere og for personer, hvis kvalifikationer fra andre medlemsstater er blevet 
anerkendt efter 2009. Disse lærere opføres på reservelister, som ikke giver mulighed for 
fastansættelse. Desuden blev der tilføjet en ny gruppe (med henblik på fastansættelse) til den 
lukkede reserveliste. Denne gruppe omfatter personer, der har erhvervet deres 
undervisningskvalifikationer i Italien mellem 2009 og 2011. Andrageren hævder, at lærere 
med anerkendte undervisningskvalifikationer fra andre medlemsstater ikke kan blive optaget 
på denne reserveliste. 

Kommissionens bemærkninger

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

Kommissionen mener, at de italienske myndigheder for at sikre ligebehandling ved ansættelse 
af lærere skal give de samme points for sammenlignelige undervisningskvalifikationer, der er 
erhvervet i andre medlemsstater. Kommissionen er ved at behandle dette spørgsmål i 
forbindelse med en traktatbrudsprocedure. 

Kommissionen mener også, at de italienske myndigheder skal give adgang til reservelister for 
lærere med anerkendte undervisningskvalifikationer fra andre medlemsstater på samme måde 
som for lærere med sammenlignelige italienske undervisningskvalifikationer. Kommissionens 
tjenestegrene vil undersøge dette andet spørgsmål yderligere. 

Konklusioner

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender informeret om udviklingen i 
traktatbrudsproceduren og sine yderligere undersøgelser.”

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 28. juni 2013

“Andragendet vedrører problemer i forbindelse med ansøgning om ansættelse som lærer i 
Italien:

1- Tildeling af ekstra points for undervisningskvalifikationer med henblik på opførelse på 
reservelisten for kontraktansættelse og fastansættelse af lærere
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2- Der er blevet tilføjet en ny kategori til en lukket reserveliste for bestemte lærere. Lærere 
med anerkendte undervisningskvalifikationer fra andre medlemsstater kan ikke blive 
optaget i denne nye kategori på reservelisten.

Kommissionens bemærkninger
Kommissionen vil gerne oplyse Udvalget for Andragender om den seneste udvikling i sin 
undersøgelse af disse spørgsmål.

For så vidt angår det første spørgsmål, har Kommissionens tjenestegrene ud over den 
begrundede udtalelse, som Kommissionen sendte til Italien den 17. februar 2011, jf. artikel 
258 i TEUF, været i kontakt med de italienske myndigheder. Kommissionen er i øjeblikket i 
færd med at analysere teksten til et udkast til dekret, som de italienske myndigheder har 
fremsendt den 3. maj 2013, og som er blevet udarbejdet for at tilpasse den italienske 
lovgivning til EU's lovgivning om arbejdstagernes frie bevægelighed.

For så vidt angår det andet spørgsmål, har de italienske myndigheder den 3. maj 2013 meddelt 
Kommissionen, at den italienske lov, der indførte den lukkede reserveliste, ikke udelukker 
lærere med anerkendte undervisningskvalifikationer fra andre medlemsstater, forudsat at alle 
andre betingelser i de relevante regler er opfyldt.

Kommissionen vil informere Udvalget for Andragender om udviklingen i begge disse 
spørgsmål.”

5. Kommissionens supplerende svar (II), modtaget den 31. januar 2014

“Kommissionen vil gerne oplyse Udvalget for Andragender om den seneste udvikling i sin 
undersøgelse af begge følgende spørgsmål:

- Tildeling af ekstra points for undervisningskvalifikationer med henblik på opførelse på 
reservelisten for kontraktansættelse og fastansættelse af lærere 
- Der er blevet tilføjet en ny kategori til en lukket reserveliste for bestemte lærere. Lærere med 
anerkendte undervisningskvalifikationer fra andre medlemsstater kan ikke blive optaget i 
denne nye kategori på reservelisten.

For så vidt angår det første spørgsmål, informerede Italien den 17. juli 2013 Kommissionen 
om vedtagelsen af ministerielt dekret nr. 527 af 26. juni 2013, som bl.a. har til formål at 
tilpasse den italienske lovgivning til EU's lovgivning for at afslutte den traktatbrudsprocedure, 
som er omtalt i de foregående meddelelser til dette udvalg.  Efter at Kommissionen har 
analyseret dette ministerielle dekret, er Kommissionen af den opfattelse, at det tager hånd om 
dens bekymringer, navnlig i artikel 3. Ifølge denne bestemmelse vil lærere, der er opført på en 
reserveliste, og som har erhvervet kvalifikationer, som gives i en af EU's medlemsstater og 
formelt anerkendes i et ministerielt dekret, der tilgodeser ækvivalensordningen, igen få tildelt 
de points, som de allerede har opnået i henhold til deres kvalifikation ved indtrædelsen på 
arbejdsmarkedet.   I overensstemmelse hermed besluttede Kommissionen den 20. november 
2013 at afslutte traktatbrudsproceduren.

For så vidt angår det andet spørgsmål, underrettede Kommissionen i skrivelse af 24. juli 2013 
andrageren om den nye fortolkning af loven af de italienske myndigheder. Kommissionen har 
ikke modtaget yderligere klager vedrørende dette anliggende. 
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Konklusioner

Kommissionen anser sagen for at være løst.”


