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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0959/2012 af Paula Romero Ganuza, spansk statsborger, om 
godkendelse og anerkendelse af udenlandske undervisere i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er spansk statsborger. Hun har en midlertidig ansættelseskontrakt som underviser 
i Tyskland. Hun kan dog ikke indgå en tidsubestemt ansættelseskontrakt i Tyskland, idet 
undervisere i Tyskland, til forskel fra hvad der gælder i de fleste andre medlemsstater, er 
uddannet til at undervise i mere end ét fag. For at kunne besidde en permanent stilling som 
underviser i Tyskland skal andrageren derfor opfylde betingelsen om at være uddannet til at 
undervise i to fag. Dette spørgsmål er ifølge andrageren omfattet af direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Proceduren for tilladelse til undervisning og 
anerkendelse som underviser med et fag nummer to afhænger af en godkendelse fra 
Kulturministeriet. Andrageren er af den overbevisning, at denne godkendelsesprocedure 
mangler gennemsigtighed og diskriminer undervisere fra andre medlemsstater.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Andragendet vedrører retten til at få en fast stilling som underviser i Tyskland. For at kunne 
besidde en fast lærerstilling skal andrageren være uddannet til at kunne undervise i to fag. 
Efter Andrageren opfattelse er denne godkendelsesprocedure uigennemskuelig og 
diskriminerer imod lærere fra andre EU-medlemsstater. 

Lærererhvervet er ikke harmoniseret i Den Europæiske Union. Anerkendelsen af 
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lærerkvalifikationer henhører under bestemmelserne i den såkaldte generelle ordning om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som fastsat i afsnit III, kapitel 1, i direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Denne generelle ordning 
indeholder ikke bestemmelser om automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Det grundlæggende princip i denne ordning er, at værtsmedlemsstaten (i dette 
tilfælde Tyskland) skal tillade EU-borgeren at udøve et erhverv på sit område, selv om denne 
ikke har det krævede nationale eksamensbevis, forudsat at borgeren er i besiddelse af det 
eksamensbevis, der kræves i en anden medlemsstat, for at tiltræde eller udøve det samme 
erhverv.

Hvis andrageren fuldt ud er kvalificeret til at undervise i Spanien, skal Tyskland anvende den 
ovennævnte generelle ordning, som er indeholdt i direktivet. I så fald er de kompetente 
myndigheder i Tyskland forpligtet til at foretage en sammenligning af Andrageren uddannelse 
og den uddannelse, der er påkrævet for udøvelsen af det pågældende erhverv i Tyskland. Hvis 
der er væsentlige forskelle mellem Andrageren uddannelse (med hensyn til varighed eller 
aktiviteternes omfang) og kravene i Tys k l a n d ,  kan Tyskland træffe en 
kompensationsforanstaltning (prøvetid eller en egnethedsprøve).
Siden betingelserne for udøvelsen af lærererhvervet ikke er blevet harmoniseret på 
fællesskabsplan, har medlemsstaterne fortsat beføjelsen til at fastlægge disse betingelser. Ikke 
desto mindre fastslog Den Europæiske Unions Domstol i sag C-102/02 Beuttenmüller, at 
kravet om, at en lærer skal kunne undervise i mindst to fag, selv hvis ansøgeren kun ønsker at 
undervise i ét fag, som han eller hun er kvalificeret til at undervise i, sandsynligvis vil afholde 
et stort antal EU-borgere fra at få adgang til at udøve lærererhvervet i den pågældende 
medlemsstat, selvom de har de kvalifikationer, der er nødvendige for at udøve dette erhverv i 
deres oprindelsesmedlemsstat. Kommissionens tjenestegrene mener, at det vil være 
hensigtsmæssigt for myndighederne at anlægge en fleksibel synsvinkel med hensyn til 
kvalifikationer inden for et fag nr. 2. 
Det fremgår af andragendet, at de tyske myndigheder har behandlet andragerens ansøgning og 
konkluderet, at der ikke var væsentlige forskelle mellem andragerens uddannelse og kravene i 
Tyskland. Ifølge andrageren foreslog myndighederne en kompensationsforanstaltning i form 
af et fuldstændigt uddannelsesprogram i ét fag, selvom andrageren allerede havde studeret 
tysk som andet sprog i Tyskland.  

Kommissionens tjenestegrene er hverken i stand til i detaljer at vurdere andragerens nationale 
kvalifikationer eller detaljerne ved de krav, der gælder i Tyskland for udøvelse af dette 
erhverv.  Kommissionens tjenestegrene kan undersøge, hvorvidt en medlemsstat har opfyldt 
sin forpligtelse i henhold til direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer for at tilbyde 
udligningsforanstaltninger i tilfælde af, at der er væsentlige forskelle. Kommissionen kan ikke 
vurdere, hvorvidt en konkret udligningsforanstaltning er passende for at kompensere for 
specifikke forskelle.
På grundlag af de forelagte oplysninger ser det ud til, at den kompetente myndighed kun har 
tilbudt mulighed for en prøvetid (det fuldstændige uddannelsesprogram inden for ét fag). 
Ifølge direktivets artikel 14, stk. 2, bør den kompetente myndighed tilbyde ansøgeren et valg 
mellem prøvetid og egnethedsprøve. 
Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne i begge medlemsstater er så store, at et 
fuldstændigt uddannelsesprogram i realiteten er påkrævet for at kompensere for mangler, og 
aktiviteten kan adskilles fra andre aktiviteter i forbindelse med erhvervet, hvis dets udøver 
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ønsker dette, skal værtsmedlemsstaten desuden på anmodning fra ansøgeren overveje at 
indrømme delvis adgang til erhvervet.

Den Europæiske Unions Domstol erklærede i sag C-330/03 Colegio de Ingenieros de 
Caminos følgende:
" […] Artikel 39 EF og 43 EF er ikke til hinder for, at en medlemsstat, når en indehaver af et 
eksamensbevis, der er erhvervet i en anden medlemsstat, indgiver en ansøgning om tilladelse 
til at optage et lovreguleret erhverv i medlemsstaten, ikke giver delvis adgang til dette 
erhverv, der er begrænset til udøvelsen af en eller flere af de former for virksomhed, der er 
dækket af dette, for så vidt som lakuner i ansøgerens uddannelse i forhold til uddannelsen i 
værtsmedlemsstaten reelt kan afhjælpes ved anvendelse af udligningsforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, i direktivet (...) Derimod er artikel 39 EF og 43 EF til hinder for, at nævnte 
medlemsstat ikke giver denne delvise adgang, når vedkommende ansøger herom, og 
forskellene mellem virksomhedsområderne er så store, at det vil være nødvendigt at 
gennemføre en samlet uddannelse, medmindre afslaget på nævnte delvise adgang er 
begrundet i tvingende almene hensyn, der er egnede til at sikre virkeliggørelsen af de formål, 
de forfølger, og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet (præmis 39).”1

Konklusion

De tyske myndigheder kan træffe en udligningsforanstaltning i tilfælde af væsentlige 
forskelle. Kommissionens tjenestegrene har dog ikke mulighed for at vurdere nødvendigheden 
eller formålstjenligheden af denne udligningsforanstaltning i forbindelse med denne sag. De 
tyske myndigheder burde under alle omstændigheder have tilbudt muligheden for en 
egnethedsprøve og – på andragerens anmodning – overveje at give delvis adgang til udøvelse 
af lærererhvervet.  
Andrageren kunne også indgive en klage gennem SOLVIT, som er et onlinenetværk til 
problemløsning, hvor EU's medlemsstater samarbejder om at løse problemer forårsaget af de 
offentlige myndigheders forkerte anvendelse af lovgivningen om det indre marked, uden om 
domstolene. Der er et SOLVIT-center i hver medlemsstat, der kan hjælpe med at behandle 
klager fra borgere og virksomheder. De er en del af den nationale forvaltning og har til 
opgave at finde konkrete løsninger på de forelagte problemer inden for ti uger. Yderligere 
oplysninger om SOLVIT kan findes på følgende hjemmeside: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm.

Hvis andrageren ønsker at anmode om en fornyet evaluering af udligningsforanstaltningen, 
skal han eller hun gøre indsigelse mod afgørelsen hos de tyske myndigheder og/eller appellere 
afgørelsen for den kompetente nationale domstol i Tyskland.  

                                               
1 Sag C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, af 19. januar 2006.


