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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1583/2008, ingiven av Nicoleta Văcărăşteanu 
(rumänsk medborgare), om att hennes brittiska examen inte erkänns i Rumänien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot att Rumäniens nationella centrum för erkännande av och 
överensstämmelse mellan examina vägrar att erkänna den brittiska examen med 
QTS (qualified teacher status) som hon erhöll i Storbritannien 2007. Enligt framställaren 
motiverade en tjänsteman vid centrumet beslutet med att Rumänien inte hade införlivat 
direktiven 92/51/EEG, 89/48/EEG och 2005/36/EG med den nationella lagstiftningen.
Framställaren begär att de som bär ansvaret för förseningen av införlivandet av direktiven ska 
straffas och hävdar att det är orättvist att rumänska medborgare ska behöva lida för att den 
offentliga förvaltningen drar fötterna efter sig.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009

”Framställningen

Framställaren berättar att de rumänska myndigheterna inte erkände hennes lärarbehörighet 
från Storbritannien. Hon hävdar att anledningen till detta är att de tidigare direktiven 
92/51/EEG1 och 89/48/EEG om en generell ordning för erkännande av yrkeskvalifikationer 
inte har införlivats.

                                               
1 Båda direktiv har upphävts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av 
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
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Kommissionens kommentarer till framställningen

Framställarens begäran skickades till Europeiska kommissionen redan i augusti 2008 

Framställaren skickade redan i augusti 2008 en begäran till kommissionen om hjälp med att få 
sin brittiska lärarexamen erkänd i Rumänien. Hon berättade att hon hade erhållit en examen 
med QTS (qualified teacher status) i Storbritannien som ger henne behörighet att undervisa i 
naturvetenskap på högstadie- och gymnasieskolor.

Efter att ha granskat ärendet drog kommissionen, utifrån de uppgifter som framställaren lagt 
fram, slutsatsen att de rumänska myndigheterna kan ha brutit mot direktiven om erkännande 
av yrkeskvalifikationer. Eftersom QTS normallt sett är den kvalifikation som tilldelas 
behöriga lärare i Storbritannien bedömde kommissionen att framställaren var fullt behörig. 
Kommissionen föreslog därför att framställaren skulle vända sig till Solvit. Framställaren 
samtyckte och skickade in nödvändiga handlingar och kopior på examensbevis. Den 
12 januari 2009 överlämnade kommissionen ärendet till det brittiska Solvit-centret 
(dvs. centret i den medlemsstat där yrkeskvalifikationen erhölls).

Det brittiska Solvit-centret gick igenom framställarens klagomål och ansåg att även om hon 
hade erhållit en examen med QTS skulle hon fortfarande behöva styrka att hon hade slutfört 
sin tvååriga introduktionstid (induction period). Utan en sådan introduktionstid betraktas 
framställaren inte som fullt behörig i Storbritannien och kan därför inte få sin (’ofullständiga’) 
lärarbehörighet erkänd. Eftersom det saknades bevis på att hon slutfört sin introduktionstid 
drog man slutsatsen att hon inte var fullt behörig. 

Det brittiska Solvit-centret informerade framställaren genom ett e-postmeddelande av den 
11 mars 2009 att hon hade vissa rättigheter i Rumänien om hon hade arbetat i Storbritannien i 
två år. Man tillade att även om hon inte hade arbetat i Storbritannien kunde hon ha vissa 
rättigheter i enlighet med EG-domstolens rättspraxis (Vlassopulou1). Framställaren ombads i 
detta e-postmeddelande att skicka in eventuella intyg som skulle kunna styrka den 
yrkeserfarenhet som hon skaffat sig i Storbritannien innan hon erhöll sin examen med QTS.

Den 7 april 2009 avslog det brittiska Solvit-centret ärendet eftersom framställaren inte hade 
svarat på uppmaningen om att tillhandahålla ytterligare information.

Rättslig analys

Det rättsliga instrument som reglerar erkännandet av yrkeskvalifikationer är 
direktiv 2005/36/EG. Detta direktiv gäller förutsatt att yrket är reglerat i värdmedlemsstaten 
och att den ansökande har erhållit 

– antingen yrkeskvalifikationer i EU eller 

– yrkeskvalifikationer i ett tredjeland och tre års yrkeserfarenhet inom det berörda yrket i 
den medlemsstat som erkände denna formella yrkeskvalifikation. 

                                               
1 C-340/89, Vlassopoulou, 7.5.1991.
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Eftersom läraryrket inte är harmoniserat i EU är det bestämmelserna i den så kallade generella 
ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer som gäller för erkännandet av en sådan 
kvalifikation. Den logiska grunden för denna ordning är att värdmedlemsstaten måste låta en 
EU-medborgare utöva ett yrke på dess territorium även om personen i fråga inte har den 
nationella examen som krävs, förutsatt att han eller hon har den examen som krävs i en annan 
medlemsstat för utövandet av detta yrke. Ordningen medför dock inte ett automatiskt 
erkännande av yrkeskvalifikationer. Om det föreligger avsevärda skillnader mellan 
invandrarens utbildning eller yrkesutbildning (i fråga om varaktighet eller omfattning) och 
värdmedlemsstatens krav kan värdmedlemsstaten ålägga invandraren kompenserande åtgärder 
(en anpassningsperiod eller en lämplighetsprövning som invandraren har rätt att välja mellan). 

Icke-tillämpning av direktiv 2005/36/EG på framställarens ärende

Framställaren är uppenbarligen inte fullt behörig och kan därför inte omfattas av 
direktiv 2005/36/EG. De rumänska myndigheterna behöver inte erkänna hennes 
’ofullständiga’ behörighet enligt detta direktiv.

Kommissionen delar inte det brittiska Solvit-centrets åsikt om att framställaren kan utnyttja 
principen om etableringsfrihet och att Rumänien bör ta hänsyn till all den kunskap och de 
kvalifikationer som framställaren har erhållit. Det mål som det brittiska Solvit-centret 
hänvisar till, Vlassopoulou C-340/89, hänför sig i själva verket till personer som är fullt 
behöriga (såsom Vlassopoulou) i fall där det saknas ett rättsligt instrument i den 
värdmedlemsstat som skulle tillåta erkännandet av yrkeskvalifikationer. Eftersom 
framställaren inte är fullt behörig kan hon inte luta sig mot denna rättspraxis. 

Slutsatser

Kommissionen bedömer inte att Rumänien har brutit mot EU:s lagstiftning genom att inte 
erkänna framställarens ’ofullständiga’ lärarbehörighet.”


