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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0299/2013 af M.K., polsk statsborger, og ni medunderskrivere, 
om anerkendelsen i Tyskland af kvalifikationer som "økonomisk tekniker", 
der er opnået i Polen

1. Sammendrag

For at opnå et eksamensbevis for den faglige kvalifikation som økonomisk tekniker skal man 
bestå en national eksamen. Men denne kvalifikation anerkendes ikke i Tyskland, der 
forhindrer, at indehavere af en sådan eksamen påtager sig beskæftigelse på det område, hvor 
de er blevet uddannet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 07.11.13). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31.01.14

Andragerne hævder, at deres polske erhvervsmæssige kvalifikationer som økonomiske 
teknikere (Technik Ekonomista) ikke anerkendes i Tyskland. Andragerne, der anfører, at 
deres andragende er en øvelse inden for rammerne af et skoleprojekt "Møde med Europa-
Parlamentet", vedlægger ingen dokumentation for den manglende anerkendelse af disse 
kvalifikationer af de tyske myndigheder til støtte for deres påstand. 

Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005/361 (herefter 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EF 
af 20. november 2013 (EUT L 354 af 28.12.2013).
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"direktivet")finder kun anvendelse på erhvervsudøvere, der er fuldt ud kvalificerede til at 
udøve et erhverv i en medlemsstat, og som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden 
medlemsstat. Desuden finder direktivet kun anvendelse på lovregulerede erhverv i 
værtsmedlemsstaten, dvs. erhverv, hvortil adgang eller udøvelse i værtsmedlemsstaten ved 
lovgivning eller administrative bestemmelser er afhængig af opnåelse af visse fastsatte 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Ifølge oplysningerne i Kommissionens database over lovregulerede erhverv i EU1 er erhvervet 
som økonomisk tekniker, hverken lovreguleret i Polen eller i Tyskland. Hvis et givet erhverv 
ikke er reguleret i værtsmedlemsstaten, er der ikke behov for at anmode om et certifikat om 
anerkendelse udstedt af en officiel myndighed. I et sådant tilfælde vil den værdi, der tillægges 
en kvalifikation, afhænge af situationen på arbejdsmarkedet og ikke af lovregler. Hvis 
andragerne ønsker en anerkendelse/vurdering af eksamensbeviset i værtsmedlemsstaten, bør 
de kontakte en af de nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse af 
eksamensbeviser og studieperioder  (NARIC)2. Den akademiske anerkendelse af 
eksamensbeviser henhører stadig hovedsagelig under medlemsstaternes kompetence.
Konklusion

I betragtning af de få oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, er Kommissionen ikke 
i stand til at vurdere dette andragende, som synes at være rent hypotetisk.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (denne database indeholder oplysninger 
fra de nationale myndigheder om de erhverv, der er reguleret i henhold til direktiv 2005/36/EF).
2 http://www.enic-naric.net/


