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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1355/2010 af Christian Hehn, tysk statsborger, om afvisning af 
kandidater med en udenlandsk grad i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de tyske myndigheder holder kandidater med en grad fra et 
udenlandsk universitet væk fra det tyske arbejdsmarked på baggrund af en lov, som ifølge 
ham stammer fra nazitiden. Andrageren føler sig som tysker med en grad fra et ikketysk 
universitet diskrimineret. Han mener, at de tyske myndigheder skal anerkende hans grad.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andrageren har allerede indgivet en klage til Kommissionen for manglende anerkendelse i 
Tyskland af sin britiske "honour senior"-grad. I klagen fremføres det desuden, at indehavere 
af kvalifikationer fra andre medlemsstater ikke kan bruge deres titel i Tyskland i modsætning 
til indehavere af tyske eksamensbeviser.

Efter behandling er klagen blevet afsluttet af følgende årsager:

Andrageren havde ikke til hensigt at udøve et lovreguleret erhverv i Tyskland. Derfor skulle 
vedkommende ikke ansøge om anerkendelse af sin kvalifikation for at udøve sit erhverv. Det 
er op til den potentielle arbejdsgiver at bedømme, hvorvidt kvalifikationen er tilstrækkelig for 
jobtilbuddet. Kommissionen har således ikke med hensyn til dette punkt kunnet fastslå nogen 
overtrædelse af EU-lovgivningen af de tyske myndigheder.
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I klagen er der ikke fremført dokumentation for, at indehavere af kvalifikationer fra andre 
medlemsstater ikke kan bruge deres titel i Tyskland. Navnlig er der i klagen ikke fremført 
dokumentation for, at Tyskland ikke har overholdt Domstolens retspraksis ifølge sagen Dieter 
Kraus af 31. marts 1993 (C-19/92). I denne retspraksis har retten konkluderet, at artikler i 
traktaten "skal fortolkes således, at de ikke afskærer en medlemsstat fra at forbyde en af sine 
egne statsborgere, som har erhvervet en akademisk grad i en anden medlemsstat på grundlag 
af et postgraduate-studium, at anvende benævnelsen på denne grad på sit område uden 
forudgående tilladelse hertil fra myndighederne". Betingelserne herfor er dog, at "den 
bevillingsprocedure, ansøgeren skal underkaste sig, [...] alene [må] have til formål at sikre 
kontrol med, at den akademiske grad, som er erhvervet på grundlag af et postgraduate-
studium, er forskriftsmæssigt tildelt, at proceduren ikke er for vanskelig, og at der ikke kræves 
et urimeligt gebyr herfor; ethvert afslag på tilladelse skal kunne indbringes for domstolene, 
den pågældende skal kunne få kendskab til begrundelsen for afslag, og de sanktioner, som er 
fastsat, såfremt bevillingsproceduren ikke overholdes, skal stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed". Kommissionen har således ikke med hensyn til dette punkt kunnet 
fastslå nogen overtrædelse af EU-lovgivningen af de tyske myndigheder."


