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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0619/2010 af Laszlo Siklosi, ungarsk statsborger, om anerkendelse af 
hans kvalifikationer som idrætslærer i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at han ikke kan udøve sit erhverv som idrætslærer på et hotel i Frankrig, 
da hans officielle ungarske kvalifikationer ikke anerkendes. Andrageren, som nu forsøger at 
få de franske myndigheder til at anerkende hans kvalifikationer, er i mellemtiden ikke i stand 
til at finde arbejde inden for sit område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. oktober 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Andragendet 

Andrageren har en højere ungarsk uddannelse som idrætslærer fra et ungarsk universitet og er 
også kvalificeret som sportstræner. Han klager over, at de franske myndigheder forhindrer 
ham i at udøve sin profession i Frankrig. Han fastslår desuden, at de franske myndigheder har 
pålagt ham en urimelig administrativ byrde ved at anmode ham om at fremsende hele 
indholdet af hans sag ved seks forskellige lejligheder. 

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen bemærker, at direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
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kvalifikationer1 ikke påvirker medlemsstaternes kompetence til at vælge at regulere 
professionerne som idrætslærer og sportstræner eller ej og at fastsætte de særlige krav for 
adgang til denne profession, hvor den er reguleret. Direktivet fastsætter de betingelser, som 
personer, der har opnået deres kvalifikationer i en anden medlemsstat, kan udøve deres 
profession under i en anden medlemsstat i henhold til enten systemerne for etablering eller 
udveksling af tjenesteydelser. 

Direktiv 2005/36/EF harmoniserede uddannelseskravene for syv professioner på EU-plan, 
men ikke for professionen som idrætslærer eller sportstræner. Derfor er der ingen automatisk 
anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer for idrætslærer og sportstræner fra andre 
medlemsstater, der ønsker at udøve deres profession i Frankrig. Anerkendelsen af deres 
kvalifikationer henhører under den såkaldte "generelle ordning". I henhold til denne ordning 
kræves det, at ansøgerne fremsender en ansøgning om anerkendelse af deres erhvervsmæssige 
kvalifikationer og i tilfælde af afgørende forskelle mellem deres uddannelse og den 
påkrævede uddannelse i værtsmedlemsstaten (i dette tilfælde Frankrig) gennemgår en 
prøvetid eller en egnethedsprøve (direktivets artikel 14).

I henhold til direktivet skal de kompetente franske myndigheder anerkende modtagelsen af 
ansøgningen om ankerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for en måned efter 
modtagelsen og oplyse ansøgeren om eventuelt manglende dokumenter. Proceduren for 
undersøgelse af ansøgningen skal være færdiggjort hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder inden for tre måneder efter den dato, hvor ansøgernes sag blev fremsendt. 
Denne tidsfrist kan maksimalt blive forlænget med en måned i særlige tilfælde (dermed er den 
samlede maksimale procedurevarighed på fire måneder). Denne procedure skal føre til at 
begrundet afgørelse af de kompetente myndigheder. Afgørelsen eller mangelen på samme 
skal herefter kunne påklages efter national ret. 

På baggrund af oplysningerne i den foreliggende sag er det ikke tydeligt, om de franske 
myndigheder overholdt de anførte bestemmelser i henhold til direktivet. Det lader dog til, at 
den administrative byrde, der er pålagt andrageren af de franske myndigheder (anmodning om 
hele indholdet af hans sag ved seks forskellige lejligheder), ikke er i overensstemmelse med 
direktivet..

Det er desuden ikke tydeligt ud fra andragendet, om andrageren har ansøgt om 
erhvervsmæssig eller akademisk anerkendelse af hans kvalifikationer og i bekræftende fald 
for hvilken grad/profession. Vi skal således foretage en vigtig skelnen på dette område: 
Akademisk anerkendelse af kvalifikationer har til formål at vurdere den akademiske værdi af 
et diplom med henblik f.eks. på at tage en uddannelse i en medlemsstat eller informere en 
potentiel privat arbejdsgiver. Erhvervsmæssig anerkendelse af kvalifikationer anvendes på 
den anden side i alle tilfælde, hvor en arbejdstager, som opnåede sine kvalifikationer i en 
medlemsstat, ønsker at udøve sit arbejde i en anden, hvor denne profession er livligt reguleret. 
Mens hovedbestemmelserne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fastsættes 
på europæisk plan2, henhører anerkendelsen af akademiske kvalifikationer under de nationale 

                                               
1 Europa-Parlamentets of Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22–142).
2 Disse bestemmelser er konsolideret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 
2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer: EUT L 255 af 30.9.2005 s. 22–142. Se 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm.
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regeringers kompetence, og Kommissionen kan kun gribe ind, hvis en afvisning af at 
anerkende en kvalifikation udgør diskrimination på baggrund af nationalitet, eller hvis 
uforholdsmæssigt lange eller bekostelige procedurer begrænser retten til fri bevægelighed.

På grundlag af oplysningerne i andragendet er det heller ikke tydeligt, hvad de franske 
myndigheders afgørelse var, og om der blev pålagt nogen kompensationsforanstaltninger.

Konklusioner

Kommissionen vil anbefale andrageren at kontakte SOLVIT1 - et netværk til problemløsning, 
der involvere nationale forvaltninger i alle medlemsstater, og som er forpligtet til hurtigt, på 
internettet og uden at indlede en retssag at løse problemer, der følger af offentlige 
myndigheders dårlige anvendelse af EU-lovgivningen. SOLVIT's tjeneste er gratis."

                                               
1 http://ec.europa.eu/solvit/.


