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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1069/2008 af S.B., italiensk statsborger, om anerkendelse af krav til 
lærere og deres sproglige færdigheder i Italien

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at europæere, som ønsker anerkendelse i Italien af 
undervisningskvalifikationer, som er erhvervet i et andet land, normalt skal have et CELI 5 
DOC-sprogbevis, som skal indsendes sammen med deres ansøgning. I henhold til andrageren 
afholdes CELI 5 DOC-eksaminer kun to gange om året i Perugia og koster ca. 1.000 euro, 
inklusive rejse- og hotelomkostninger. Hun fastholder, at der ved f.eks. registreringen af 
undervisere, der ikke er italienske, ved de italienske universiteter gælder meget lavere 
standarder, og hun mener, at CELI 5 DOC-kravene blot er en måde, hvorpå man kan reducere 
antallet af lærere, som er uddannet uden for Italien, til et minimum. Hun protesterer ligeledes 
mod det, hun betragter som en uklar og vilkårlig fritagelse fra den generelle regel og 
argumenterer, at mens der er SISS-faciliteter for det rumænske sprog i Italien, er rumænske 
sproglærere ikke anerkendt af den ansvarlige italienske minister. Andrageren beder om en 
klarlæggelse og forbedring af den relevante lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

"Andragendet

Andrageren anfører, at europæere, der i Italien anmoder om anerkendelse af 
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undervisningskvalifikationer, som er erhvervet i en anden medlemsstat, normalt sammen med 
deres ansøgning skal vedlægge et CELI 5 DOC-bevis som dokumentation for deres italienske 
sprogkundskaber. CELI 5 DOC-prøver afholdes kun to gange om året i Perugia og koster 
endvidere, ifølge andrageren, ca. 1.000 euro, inklusive rejse- og hotelomkostninger. Til 
sammenligning understreger hun, at der ved f.eks. registreringen af personer, der ikke taler 
italiensk, ved de italienske universiteter gælder lavere standarder. Hun mener, at CELI 5 
DOC-kravene blot er en måde, hvorpå man kan reducere antallet af lærere, som er uddannet 
uden for Italien, til et minimum. 

Hun omtaler ligeledes, at der i henhold til italiensk lovgivning findes en fritagelse fra reglen 
om en prøve, men fremfører, at denne fritagelse er uklar og vilkårlig.

Hvad angår andragerens eget tilfælde, gør hun gældende, at mens der er SISS-faciliteter 
(School for Specialist Secondary School Teachers) til uddannelse af personer, der ønsker at 
undervise i rumænsk i Italien, er det ansvarlige italienske ministerium udelukkende villigt til 
at anerkende hendes kvalifikationsbeviser som fransklærer, og denne anerkendelse har hun i 
øvrigt endnu ikke opnået. De italienske myndigheder afviser til gengæld at anerkende hendes 
kvalifikationer som underviser i rumænsk, hvilket ikke betragtes som et "fag".

En indledende gennemgang af sagen giver anledning til at antage, at afvisningen i forbindelse 
med undervisning i rumænsk sandsynligvis skyldes, at undervisning i dette sprog ikke er en 
del af de italienske uddannelsesprogrammer. 

Ifølge andrageren finder de forhindringer, hun har mødt fra de italienske myndigheders side, 
anvendelse på alle, som søger om anerkendelse af undervisningskvalifikationer i Italien.

Sluttelig mener andrageren, at der er tale om en overtrædelse af direktiv 2005/36/EF1. Hun 
anmoder om en klarlæggelse af de gældende regler og om en forbedring af den pågældende 
lovgivning, bl.a. om at CELI 5 DOC-prøven afskaffes og erstattes af en ALTE-prøve 
(Association of Language Testers in Europe).

Kommissionens holdning

Hvad angår prøven i italiensk, mener Kommissionen, at afgifterne i forbindelse hermed ikke 
bør overstige de reelle administrationsomkostninger. I tilfælde, hvor prisen er højere, kan der 
være tale om diskrimination i strid med EF-traktatens artikel 12. Andrageren har anslået den 
samlede pris for prøven til ca. 1.000 euro, inklusive rejse- og hotelomkostninger, og hun har 
anført, at prøven afholdes i byen Perugia, men ikke præciseret, hvor hun skulle rejse fra. 
Kommissionen er imidlertid ikke i stand til på baggrund af de oplysninger, den på nuværende 
tidspunkt har til rådighed, at vurdere den forholdsmæssige forskel mellem det beløb, den 
italienske administration opkræver, og de reelle omkostninger forbundet med proceduren.

Hvad angår de metoder, der anvendes i forbindelse med prøven, og navnlig sværhedsgraden 
heraf, bør samme proportionalitetsprincip finde anvendelse mellem medlemsstatens legitime 
interesse i, at alle lærerne på de italienske skoler har et tilfredsstillende, eller endda stort, 
kendskab til italiensk, på den ene side, og lærernes ret til fri bevægelighed i EU, ifølge 

                                               
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142.
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hvilken medlemsstaternes administrationer ikke må opstille urimelige forhindringer for 
europæiske lærere, som ønsker at arbejde i en anden medlemsstat, på den anden side. Det er i 
den forbindelse korrekt, at der inden for visse undervisningsgrene kan findes legitime krav om 
kendskab til et givent sprog, navnlig landets nationalsprog, som kan være strengere i forhold 
til andre. 

Kommissionen skal i den forbindelse at oplyse, at andrageren indgav en klage i 2008, som 
blev fulgt af en anden klage hen imod udgangen af 2008, og hvori andrageren også 
behandlede problemet med sprogprøver.

Efter denne klage sendte Kommissionen en omfattende analyse til andrageren, hvori 
spørgsmålet om sprogprøver blev sammenholdt med artikel 53 i direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, i en skrivelse af 4. november 2008. 
Analysen blev foretaget på baggrund af dette direktiv, fordi andrageren havde anført, at 
migrerende lærere (undervisning er et lovreguleret erhverv i Italien) møder forhindringer i 
Italien. Der blev lagt vægt på, at den supplerende attestering af sprogfærdigheder generelt 
ikke udgør en del af anerkendelsesproceduren. Der blev henvist til EF-Domstolen og anført, at
et vist sprogfærdighedsniveau kan udgøre et tvingende alment hensyn (sag C-424/97 Haim1, 
punkt 59), og at et vist sprogfærdighedsniveau kan være en forudsætning for at bestride en 
stilling som lærer. Denne ret er imidlertid ikke ubetinget og skal være proportional og 
nødvendig for det pågældende job og må ikke anvendes som påskud for at udelukke 
arbejdstagere fra andre medlemsstater.

Kommissionen undersøger på nuværende tidspunkt, i hvilket omfang de bestemmelser, i 
henhold til hvilke migrerende lærere er forpligtet til at bestå CELI 5 DOC-prøven ved 
universitet i Perugia, udgør en overtrædelse af direktiv 2005/36/EF.

Hvad angår andragerens overbevisning om, at ovennævnte foranstaltninger simpelthen er et 
middel til at reducere antallet af udenlandske lærere, kan der udelukkende tages højde for 
denne beskyldning i relation til svarene på spørgsmålene i de ovenstående afsnit og til en 
eventuel underbyggende dokumentation herfor."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2009

"Andrageren mener, at Italien overtræder retten til fri bevægelighed med hensyn til 
anerkendelse af erhvervsmæssige undervisningskvalifikationer, som er opnået i andre EU-
medlemsstater.

Andrageren har oplevet problemer med at få anerkendt sine undervisningskvalifikationer i 
rumænsk i Italien. Hun har opnået anerkendelse af sine kvalifikationer til at undervise i 
fransk, men ikke af sine kvalifikationer til at undervise i rumænsk. Hun anfører endvidere, at 
den forpligtelse, som Italien har indført for lærere, som er uddannet i EU, til at dokumentere 
beherskelse af det italienske sprog ved hjælp af CELI DOC 5-attesten, som kun kan opnås ved 
Perugia Università per Stranieri, har til formål at begrænse anerkendelsen af udenlandske 
lærere i Italien.

                                               
1 Salomone Haim mod Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, dom af 4.7.2000 i sag C-424/97.



PE 423.918 v02-00 4/6 CM\794528DA.doc

DA

Kommissionen har i forvejen kendskab til denne sag efter en klage til Kommissionen, som 
andrageren indsendte i november 2008. En analyse blev fremsendt til andrageren den 4. 
november 2008, hvorefter andrageren fremsendte yderligere oplysninger den 12. november 
2008. På dette grundlag blev der den 4. maj 2009 fremsendt en supplerende analyse til 
andrageren, som der indløb svar på samme dag.

Kommissionens bemærkninger 

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Det retsinstrument, der regulerer anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer, er 
direktiv 2005/36/EF1. Direktivet finder anvendelse, forudsat at erhvervet er lovreguleret i 
værtsmedlemsstaten, og at ansøgeren: 

- har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer i EU eller 
- har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland og har tre års 
erhvervserfaring inden for faget på den medlemsstats område, som har anerkendt de formelle 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Uddannelseskravene for erhvervet som underviser er ikke harmoniseret i EU, og 
anerkendelsen af sådanne erhvervsmæssige kvalifikationer henhører derfor under den såkaldte 
generelle ordning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som fastsat i 
direktivets afsnit III, kapitel I. Det grundlæggende princip i denne ordning er, at 
værtsmedlemsstaten skal tillade EU-borgeren at udøve et erhverv på sit område, selv om 
denne ikke har det krævede nationale diplom, forudsat at borgeren besidder det diplom, der 
kræves i en anden medlemsstat, for at tiltræde eller udøve det samme erhverv. Denne ordning 
indeholder dog ikke bestemmelser om automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Kun når der er store forskelle mellem migrantens uddannelse og undervisning 
(i varighed eller aktiviteternes omfang) og kravene i værtsmedlemsstaten, kan sidstnævnte 
pålægge migranten kompensationsforanstaltninger (en prøvetid eller egnethedstest), mens det 
er op til migranten at vælge en af dem. 

Anvendelse af direktiv 2005/36/EF i andragerens sag

a) Kvalifikation til at undervise i fransk

Andrageren har allerede opnået anerkendelse af sine kvalifikationer til at undervise i fransk i 
Italien.

b) Kvalifikation til at undervise i rumænsk

Hvad angår andragerens kvalifikationer til at undervise i rumænsk, har hun meddelt 
Kommissionen, at de italienske myndigheder fortsat nægter at anerkende hendes 
kvalifikationer (afgørelse fra de italienske myndigheder af december 2007). 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. EUT L 255/22 af 30.9.2005.



CM\794528DA.doc 5/6 PE 423.918 v02-00

DA

Kommissionen konkluderer ud fra indholdet i den italienske afgørelse, at erhvervet som 
rumænsklærer ikke er et reguleret erhverv i Italien. Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer finder derfor ikke anvendelse på andragerens sag. Andre 
elementer, som bekræfter Kommissionens konklusion, er den kendsgerning, at selv om den 
rumænske ambassade i Rom gennemfører en udvælgelsesprocedure for rumænske 
modermålslærere, som underviser i rumænsk i italienske skoler, bliver disse lærere betalt af 
den rumænske stat (og ikke af den italienske forvaltning), og hele øvelsen er en del af et 
pilotprojekt mellem Italien og det rumænske undervisningsministerium. Selv om dette 
pilotprojekt gennemføres i samarbejde med de italienske myndigheder, betyder dette ikke, at 
erhvervet som rumænsklærer er et reguleret erhverv i Italien. Det bør også bemærkes, at disse 
læreres løn betales af den rumænske stat og ikke af den italienske forvaltning.

Kommissionens holdning til dette spørgsmål er uændret på baggrund af andragerens 
supplerende oplysninger. Hun har meddelt Kommissionen, at scuole di specializzazione 
all'insegnamento (SISS) tilbyder kvalifikationskurser for lærere i Italien, men hun oplyste 
samtidig, at der ikke undervises i rumænsk som fag i statslige skoler i Italien. På baggrund af 
disse oplysninger konkluderer Kommissionen endnu en gang, at undervisning i rumænsk ikke 
er et reguleret erhverv i Italien, og andrageren bør derfor kunne undervise i rumænsk i alle 
andre institutioner i Italien - undtagen statslige skoler - uden at behøve at opnå anerkendelse 
af disse undervisningskvalifikationer.

c) Dokumentation af beherskelse af italiensk

Med hensyn til forpligtelsen til at dokumentere beherskelse af det italienske sprog med CELI 
5 DOC har andrageren den 12. november 2008 meddelt Kommissionen, at dette spørgsmål 
ikke er relevant i hendes tilfælde. Hun er imidlertid interesseret i dette spørgsmål, fordi hun 
kender en række personer, som skal forevise denne attest, som efter hendes mening begrænser 
uddannede læreres frie bevægelighed.

Kommissionen har anlagt en sag i "EU-Pilot" mod Italien, hvor man undersøger 
lovgrundlaget for CELI 5 DOC og beder om yderligere redegørelser for anvendelsen af de 
relevante bestemmelser på undervisningsfaget. De italienske myndigheder indsendte deres 
svar den 21. juli 2009. Kommissionen vil analysere svaret og tage stilling til, hvilke yderligere 
foranstaltninger der skal træffes.

Den relevante bestemmelse i direktiv 2005/36/EF er artikel 53, hvori det fastlægges, at 
medlemsstaterne kan forlange, at personer, som nyder godt af anerkendelsen af 
erhvervskvalifikationer, skal beherske sproget på et niveau, som anses for nødvendigt for at 
udøve erhvervet i værtsmedlemsstaten. Prøvning af sprogbeherskelsen er imidlertid ikke 
officielt en del af anerkendelsesproceduren. Den er imidlertid underlagt en undersøgelse af, 
om den opfylder proportionalitetsprincippet, som bekræftet af Domstolens domspraksis (C-
424/97 Haim II).  

Konklusioner

Kommissionen konkluderer, at der ikke er beviser i sagen, som giver grund til at konkludere, 
at EU-lovgivningen skulle være overtrådt i andragerens sag:
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- andrageren har opnået anerkendelse af sine kvalifikationer til at undervise i fransk
- andrageren behøver ikke opnå anerkendelse af sine kvalifikationer til at undervise i rumænsk
- andrageren er ikke berørt af kravet om at dokumentere sin beherskelse af det italienske sprog 
ved hjælp af CELI 5 DOC-attesten (idet hun har opnået en eksamen i italiensk i Italien)."


