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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1583/2008 af Nicoleta Văcărăşteanu, rumænsk statsborger, om 
Rumæniens manglende anerkendelse af kvalifikationer opnået i Det Forenede 
Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse imod, at det rumænske nationale center for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer afviser hendes britiske diplom som kvalificeret lærer, som 
hun har opnået i Det Forenede Kongerige i 2007. Ifølge andrageren begrundede en 
embedsmand i det rumænske nationale center beslutningen med, at Rumænien ikke havde 
gennemført direktiv 92/51/EØF, 89/48/EØF og 2005/36/EF i national ret. Andrageren 
anmoder om, at de personer, der er skyld i den forsinkede gennemførelse af de pågældende 
direktiver, drages til ansvar med den begrundelse, at det er uretfærdigt, at rumænske borgere 
skal lide på grund af offentlige myndigheders langsommelighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009

Andragendet

Andrageren anfører, at de rumænske myndigheder ikke har anerkendt hendes kvalifikationer 
som lærer opnået i Det Forenede Kongerige. Hun hævder, at årsagen til dette er manglende 
gennemførelse af de tidligere direktiver 92/51/EØF1 og 89/48/EØF, som etablerede det 
overordnede system for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
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Begge direktiver er ophævet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255/22 af 30.09.2005.
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Kommissionens kommentarer til andragendet

En anmodning fra andrageren blev allerede fremsendt til Kommissionen i august 2008

Andrageren fremsendte allerede i august 2008 en anmodning til Kommissionen om hjælp til 
at opnå anerkendelse af sine lærerkvalifikationer i Rumænien. Hun angav, at hun i Det 
Forenede Kongerige havde opnået QTS-diplomet (qualified teacher status), som giver hende 
ret til at undervise i naturfag på gymnasieniveau.

Kommissionen gennemgik sagen og nåede frem til den konklusion, at på grundlag af de 
foreliggende oplysninger fra andrageren var det muligt, at de rumænske myndigheder havde 
handlet i modstrid med direktiverne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Da 
QTS-diplomet er det, der normalt gives til kvalificerede lærere i Det Forenede Kongerige, 
konkluderede Kommissionen, at andrageren var fuldt kvalificeret. Komissionen foreslog 
derfor andrageren at fremsende sagen til SOLVIT. Andrageren indvilgede heri og fremsendte 
al den nødvendige dokumentation samt kopier af sit diplom. Den 12.1.2009 fremsendte 
Kommissionen sagen til SOLVIT-centret i Det Forenede Kongerige (dvs. i den medlemsstat, 
hvor den erhvervsmæssige kvalifikation var opnået).

SOLVIT-centret i Det Forenede Kongerige foretog en vurdering af andragerens klage og 
anførte, at selv om hun havde opnået QTS-diplomet, skulle hun stadig kunne dokumentere, at 
hun havde gennemført sin 2-års induktionsperiode. Uden en sådan induktionsperiode anses 
andrageren ikke for at være fuldt kvalificeret i Det Forenede Kongerige og kan derfor ikke 
opnå anerkendelse af sine ["ukomplette”] lærerkvalifikationer. Der er ingen dokumentation 
for, at hun har færdiggjort sin induktionsperiode, og konklusionen var derfor, at hun ikke var 
fuldt kvalificeret. 

SOLVIT-centret i Det Forenede Kongerige oplyste i en e-mail den 11.3.2009 andrageren om, 
at såfremt hun havde arbejdet i Det Forenede Kongerige i to år, ville hun have visse
rettigheder i Rumænien. SOLVIT-centret i Det Forenede Kongerige tilføjede, at selv hvis hun 
ikke havde arbejdet i Det Forenede Kongerige, havde hun muligvis alligevel nogle rettigheder 
i henhold til EF-Domstolens retspraksis (Vlassopulou1). Andrageren blev af SOLVIT-centret i 
Det Forenede Kongerige i ovennævnte mail anmodet om at fremsende eventuelle beviser for 
erhvervspraktik, som hun måtte have gennemført i Det Forenede Kongerige, før hun fik sit 
QTS-diplom.

Den 7.4.2009 blev sagen afvist af SOLVIT-centret i Det Forenede Kongerige, fordi 
andrageren ikke havde svaret på opfordringen til at fremsende yderligere oplysninger.

Juridisk analyse

Det retlige instrument, der fastsætter reglerne for anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, er direktiv 2005/36/EF. Dette direktiv er gældende, forudsat at erhvervet er 
reguleret i værtsmedlemsstaten, og ansøgeren har opnået 
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Sag C-340/89, Vlassopoulou, af 7.5.1991.
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- enten erhvervsmæssige kvalifikationer i EU 
- eller erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland og 3 års erhvervserfaring inden for det 
pågældende erhverv i den medlemsstat, som anerkendte de formelle erhvervsmæssige 
kvalifikationer. 

Lærererhvervet er ikke harmoniseret inden for EU, og derfor vil anerkendelsen af sådanne 
kvalifikationer falde under bestemmelserne i den såkaldte generelle ordning om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer. Rationalet bag denne ordning er, at værtsmedlemsstaten 
skal give tilladelse til, at EU-borgeren udøver sit erhverv i det pågældende land, selv om 
vedkommende ikke har det påkrævede nationale diplom, under forudsætning af at 
vedkommende har det diplom, der er påkrævet i en anden medlemsstat for at kunne udøve 
samme erhverv. Denne ordning medfører imidlertid ikke automatisk anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Når der er væsentlige forskelle mellem migrantens 
uddannelse eller erhvervsuddannelse (hvad angår længde eller indhold) og kravene i 
værtsmedlemsstaten, kan sidstnævnte pålægge migranten kompenserende foranstaltninger (en 
indkøringsperiode eller en egnethedsprøve), mens det er op til migranten selv at vælge 
mellem de to. 

Manglende gennemførelse af direktiv 2005/36/EF i andragerens sag

Andrageren er tydeligvis ikke fuldt kvalificeret, og kan derfor ikke få gavn af direktiv 
2005/36/EF. Ifølge dette direktiv er de rumænske myndigheder ikke forpligtet til at anerkende 
hendes ”ukomplette” kvalifikationer.

Kommissionen er ikke enig med SOLVIT-centret i Det Forenede Kongerige i, at andrageren 
kan få gavn af gennemførelsen af princippet om etableringsfrihed, eller at Rumænien bør tage 
højde for al den viden og alle de kvalifikationer, som andrageren har opnået. Faktisk gælder 
den retspraksis, som SOLVIT-centret i Det Forenede Kongerige henviser til, Vlassopoulou C-
340/89, for personer som er fuldt kvalificerede (hvilket Vlassopoulou var), i tilfælde hvor der 
ikke findes noget retligt instrument i værtsmedlemsstaten, som giver mulighed for at 
anerkende erhvervsmæssige kvalifikationer. Andrageren er ikke fuldt kvalificeret, så hun kan 
ikke støtte ret på denne retspraksis. 

Konklusion

Kommissionen kan ikke fastslå, at Rumænien tilsidesætter EU-lovgivningen ved ikke at 
anerkende andragerens ”ukomplette” lærerkvalifikationer.


