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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0131/2012 af Mario Di Nardo, italiensk statsborger, om
anerkendelse af erhvervsmæssig autorisation opnået i en EU-medlemsstat

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at de kompetente italienske myndigheder kræver ubegrundede 
kompensationsforanstaltninger i henhold til direktiv 2005/36/EF af de kommende 
undervisere, som ansøger om godkendelse af den erhvervsmæssige autorisation som 
undervisere, de har opnået i Spanien, nemlig den såkaldte "master en formación de 
Profesorado". Man kræver navnlig en godkendelse af den italienske kandidattitel hos det 
spanske ministerium som en generel betingelse for en godkendelse af masteren.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (jf. forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andragendet omhandler anerkendelse i Italien af erhvervsmæssige kvalifikationer for 
erhvervet som lærer opnået i Spanien, baseret på en bachelorgrad opnået i Italien.

Det retsinstrument, der regulerer anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer, er 
direktiv 2005/36/EF. Anerkendelse af lærerkvalifikationer henhører under den såkaldte 
generelle ordning, som fastsat i direktivets afsnit III, kapitel 1. Det grundlæggende princip i 
denne ordning er, at værtsmedlemsstaten (i dette tilfælde Italien) skal tillade EU-borgeren at 
udøve et erhverv på landets område, selv om borgeren ikke har det krævede nationale 
eksamensbevis, forudsat at borgeren besidder det eksamensbevis, der kræves i en anden 
medlemsstat (i dette tilfælde Spanien), for at tiltræde eller udøve det samme erhverv. Denne 
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ordning indeholder imidlertid ikke bestemmelser om automatisk anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Kun hvis der er væsentlige forskelle mellem migrantens 
uddannelse (i varighed eller aktiviteternes omfang) og kravene i værtsmedlemsstaten, kan 
sidstnævnte pålægge migranten en kompensationsforanstaltninger (en prøvetid eller en 
egnethedstest), mens det er op til migranten at vælge den ene eller den anden.

Kommissionen er bekendt med problemerne vedrørende anerkendelse af spanske 
undervisningskvalifikationer i Italien. Ifølge databasen for lovregulerede erhvervsmæssige 
kvalifikationer1 er erhvervet som (flere typer) skolelærer reguleret både i Spanien og i Italien. 
Direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer finder anvendelse, forudsat at erhvervet er 
lovreguleret i værtslandet (hvilket er tilfældet), og ansøgeren er fuldt kvalificeret i hjemlandet.

Siden maj 2011 har Kommissionen arbejdet på dette problem sammen med de italienske og 
spanske myndigheder. Det vigtige spørgsmål var, om de ansøgere, der havde erhvervet deres 
faglige kvalifikationer i Spanien, på basis af en italiensk bachelor, var fuldt kvalificeret til at 
undervise i Spanien.

Andrageren nævner i andragendet, at de italienske myndigheder har anmodet om, at den 
italienske bachelor godkendes af de spanske myndigheder. Ifølge de foreliggende oplysninger 
er kravene for at blive fuldt kvalificeret skolelærer i Spanien, at man har opnået de relevante 
faglige kvalifikationer og har fulgt en specifik læreruddannelse, som fører til erhvervsbeviset 
for pædagogisk specialisering (CAP). Den særlige læreruddannelse (CAP) er for nylig blevet 
ændret og er nu en mastergrad (Master de Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de Idiomas).

Hvis en person har foretaget en del af sine studier i udlandet, har vedkommende brug for 
godkendelse af sit hjemlands (bachelor-)eksamensbevis og en spansk mastergrad for lærere 
(eller et CAP-bevis). Godkendelsen anerkender specifikt de studier, der er foretaget i 
udlandet, da det for at blive skolelærer er nødvendigt at fremvise særlige kvalifikationer for at 
undervise i de respektive fag.  

Kommissionen er klar over, at nogle udenlandske studerende har anskaffet en "homologación 
a grado" plus en mastergrad for at blive lærer. Men en "homologación a grado" er en mere 
generel godkendelse, der anerkender varigheden af de studier, der er foretaget i udlandet, og 
ikke anerkender særlige erhvervsmæssige kvalifikationer i specifikke fag. For at blive fuldt 
kvalificeret er en særlig "homologación" påkrævet.

Hvis dette er tilfældet, er værtsmedlemsstaten derfor ikke forpligtet til at anerkende den 
spanske kvalifikation på grundlag af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer, idet 
sagsøgeren ikke (endnu) er fuldt ud kvalificeret i Spanien.

Som anført ovenfor har Kommissionen været i kontakt med de spanske og italienske 
myndigheder, som begge har været i kontakt med hinanden i løbet af det seneste år. 
Myndighederne drøftede uddannelsen og kravene for at blive lærer i begge medlemsstater. 
Den 16. maj 2012 blev Kommissionen underrettet om, at der er blevet fundet en løsning på 
problemerne med anerkendelse af de spanske lærerkvalifikationer. Ved e-mail af 30. marts, 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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21. juni og 5. juli 2012 anmodede Kommissionen de italienske myndigheder om en endelig 
bekræftelse.


