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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0688/2019 af A. T., fransk statsborger, om problemer med 
godkendelse af hans kvalifikationer til at undervise udlændinge i italiensk

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at det italienske Ministerium for Uddannelse, Universiteter og 
Forskning har afslået at udstede en overensstemmelseserklæring, da han uden den ikke 
betragtes som kvalificeret til at undervise udlændinge i italiensk. De italienske myndigheder 
oplyser, at det pågældende dokument kun er tiltænkt personer, der har brug for en anerkendelse 
af deres kvalifikationer for at få mulighed for at undervise i udlandet. Andrageren henviser 
imidlertid til en ny prøve (A-23), der giver adgang til at undervise udlændinge i italiensk på 
voksenuddannelsescentre lokalt og på provinsniveau (CTP - CPIA). Andrageren klager over, at 
Italien ikke har udstedt et kursusbevis som omhandlet i direktiv 2005/36/EF1 vedrørende hans 
kvalifikationer i forbindelse med flytning til udlandet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. december 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. april 2020

Kommissionen forstår af andragendet, at personen har undervist udlændinge inden for 
rammerne af en kontrakt i EEEE-kategorien af italienske prøver, dvs. undervisere i 
grundskolen.

Han erklærer, at han ønsker at flytte til udlandet for at kunne udøve samme erhverv i en anden 

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst), EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142.
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medlemsstat i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (i det følgende benævnt "direktivet").

Direktivet finder anvendelse på fuldt kvalificerede erhvervsudøvere, der ønsker at flytte til 
udlandet for at udøve samme erhverv i en anden medlemsstat, hvor erhvervet er lovreguleret.

Andrageren har anmodet den italienske kompetente myndighed om et kursusbevis i henhold til 
proceduren i direktivet, der bekræfter, at han er kvalificeret til at undervise udlændinge i 
italiensk. Imidlertid har hans kompetente myndighed, dvs. det italienske 
undervisningsministerium, nægtet at udstede dette kursusbevis. Et sådant bevis var allerede 
blevet nægtet ham første gang i 2014 af det italienske undervisningsministerium med den 
begrundelse, at undervisning af udlændinge ikke var et lovreguleret erhverv i Italien2.

Andrageren anfører i sit andragende fra 2019, at med oprettelsen af prøvekategori A-23 for 
undervisere, der underviser "lingua italiana per discenti di lingua straniera", er denne 
undervisningskategori nu lovreguleret, og at undervisningsministeriet bør udstede et 
kursusbevis.

Andrageren henviser til et præsidentdekret om oprettelse af denne nye prøvekategori3. Dekretet 
fastsætter de kvalifikationer, der er påkrævet for at deltage i den pågældende prøve og/eller for 
at blive anset som kvalificeret under denne kategori. I henhold til direktivet er et erhverv 
lovreguleret, hvis det er nødvendigt at besidde specifikke kvalifikationer for at få adgang til det, 
udøve det og/eller for at anvende titlen fuldt kvalificeret underviser. Med dette nye dekret synes 
der således at være tale om et lovreguleret erhverv.

Af analysen af andragendet er det ikke muligt at udlede andragerens nøjagtige status i det 
italienske nationale uddannelsessystem (dvs. om han kan anses for at være fuldt kvalificeret 
eller ej). Hvis andrageren i henhold til italiensk lovgivning er en fuldt kvalificeret underviser i 
italiensk til udlændinge, dvs. hvis han er i besiddelse af de specifikke kvalifikationer eller/og 
tilsvarende kvalifikationer, der giver ham/hende status som fuldt kvalificeret underviser, er det 
italienske undervisningsministerium forpligtet til at udstede et kursusbevis til andrageren, som 
giver ham mulighed for at anmode om anerkendelse af hans kvalifikationer i en anden 
medlemsstat med henblik på udøvelse af det samme erhverv i den pågældende medlemsstat. 

Hvis han ikke er fuldt kvalificeret, finder direktivet ikke anvendelse.

I henhold til gældende retspraksis4 finder de rettigheder, der er nedfældet i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedrørende den frie bevægelighed for arbejdstagere 
og personer, imidlertid stadig anvendelse i et sådant tilfælde. Myndighederne i den 
værtsmedlemsstat, som han ønsker at flytte til, er derfor forpligtede til at vurdere hans 
ansøgning i henhold til TEUF's generelle bestemmelser om fri bevægelighed med henblik på 
en eventuel anerkendelse af den uddannelse, der er fulgt, og den erhvervserfaring, der er 
erhvervet. I dette tilfælde finder direktivets garantier og krav imidlertid ikke anvendelse.

Uafhængigt af enhver forpligtelse til at udstede en attest til andrageren for hans/hendes 
kvalifikationer i henhold til direktiv 2005/36/EF bør de italienske myndigheder tilvejebringe de 

2 CHAP(2014)3352.
3 Decreto del Presidente della Repubblica n263 af 14. februar 2016.
4C-340/89 af 7. maj 1991, Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193.
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relevante attester, der er knyttet til hans erhvervserfaring på området. 

Desuden ønsker Kommissionen at gøre opmærksom på den særlige situation for undervisere, 
der tilbyder undervisning i deres eget sprog til udenlandske studerende. I de fleste EU-lande er 
dette erhverv ikke lovreguleret. I dette tilfælde kan andrageren frit komme ind på 
arbejdsmarkedet fra det øjeblik, en arbejdsgiver ønsker at ansætte ham.

Konklusion

Kommissionen ønsker derfor at oplyse, at det med de foreliggende oplysninger ikke ser ud til, 
at Kommissionen kan hjælpe andrageren yderligere.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 12. oktober 2020

Mellem den 1. og den 15. juli 2020 sendte andrageren adskillige breve og andre dokumenter til 
Udvalget for Andragender, hvoraf nogle vedrørte en klage indgivet af andrageren til 
Kommissionen om samme emne, og nogle henviste til en tidligere EU-Pilot-procedure 
2867/2011 vedrørende udstedelse af et eksamensbevis, der attesterer andragerens kompetence 
til at undervise i førskole og grundskoler og hans mobilitet til en anden medlemsstat eller 
Schweiz5. EU Pilot-sagen er sammenlignelig med det nuværende andragende, for så vidt som 
Italien har bekræftet (og har udstedt en attest på), at andragerens kvalifikationer reelt gav ham 
adgang til uddannelsesaktiviteter i grundskolen på trods af, at han ikke havde bestået en prøve 
med henblik på ansættelse i offentlige skoler med tidsubegrænsede kontrakter. Ifølge de 
italienske myndigheders svar i EU-Pilot-proceduren var sådanne prøver en rekrutteringsproces 
for ansættelse i offentlige skoler og gjorde ikke dette erhverv til et lovreguleret erhverv i 
henhold til direktiv 2005/36/EF6.

I den foreliggende sag mener andrageren, at med udstedelsen af præsidentdekretet af 14. februar 
2016 (som trådte i kraft på datoen for offentliggørelsen, dvs. den 22. februar 2016) og 
indførelsen af en ny kategori af prøver for lærere i italiensk for udlændinge udgør lærerfaget 
italiensk for udlændinge et lovreguleret erhverv i lyset af italiensk lovgivning. Han mener 
endvidere, at han bør have ret til et bevis, der attesterer, at han har erhvervet ret til at udøve 
virksomhed som underviser i italiensk for udlændinge som omhandlet i artikel 12 i direktiv 
2005/36/EF. Han anmoder derfor Kommissionen om at indlede en supplerende EU-Pilot-
procedure med de italienske myndigheder, så han får mulighed for at opnå dette bevis.

Kommissionens bemærkninger

På trods af de yderligere oplysninger, som andrageren har fremlagt, anser Kommissionen det 
ikke for hensigtsmæssigt at indlede en EU Pilot-procedure. Kommissionen bemærker, at 
uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt erhvervsaktiviteten med undervisning af udlændinge i 
italiensk er reguleret eller ej i Italien, skal de kompetente myndigheder i Italien udstede et bevis 

5Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst), EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142. 
finder også anvendelse på schweiziske statsborgere på grundlag af aftalen mellem EU og 
Schweiz om fri bevægelighed for personer af 21. juni 1999, senest konsolideret den 1. januar 
2017.
6Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst), EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142.
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på andragerens erhvervserfaring på grundlag af fakta, så han kan flytte til en anden medlemsstat 
eller til Schweiz. Det forhold, at andrageren var i stand til at undervise udlændinge i italiensk 
på lovlig vis og på en officielt anerkendt måde i Italien, beviser, at han var anerkendt som 
kompetent til at gøre dette af de italienske myndigheder (med undtagelse af undervisning i 
offentlige skoler på en tidsubegrænset kontrakt, som er forbeholdt lærere, der har bestået 
prøven).

Kommissionen bemærker endvidere, at den generelle ordning for anerkendelse i henhold til 
direktiv 2005/36/EF gælder både for fuldt kvalificerede erhvervsudøvere, der flytter fra 
regulerede og ikke-regulerede lande. Den omstændighed, at andrageren ikke har ret til at få 
adgang til visse undervisningsaktiviteter, der er genstand for en offentlig prøve, gør ikke 
direktiv 2005/36/EF uanvendelig i hans tilfælde. 

Hvis de pågældende aktiviteter anses for at være uregulerede i Italien, kan andrageren stadig 
nyde godt af den generelle ordning om anerkendelse, forudsat at det bevises, at han har mindst 
et års erhvervserfaring inden for dette erhverv (direktivets artikel 13, stk. 2). 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at andrageren ifølge de dokumenter, som han har 
fremsendt den 2. september 2020, opfylder betingelserne i direktivets artikel 13, stk. 2. Dette 
skyldes, at han arbejdede på deltid i de sidste 10 år og har et eller flere kursusbeviser samt 
uddannelsesbeviser udstedt af Italien. Andrageren synes navnlig at være i stand til at fremlægge 
bevis for, at han har udøvet erhvervet som lærer i italiensk for udlændinge (bilag af 16. oktober 
2014, bilag af 6. juli 2019) og bevis for sine kvalifikationer dateret den 7. juli 2016, nemlig en 
mastergrad fra universitetet Ca’ Foscari  i Venedig. Kommissionen har imidlertid ikke beføjelse 
til at træffe afgørelse i sagen. Det henhører under de kompetente myndigheder i den relevante 
medlemsstat af afgøre denne sag.

Kommissionen bemærker endvidere, at erhvervsudøvere kun kan påberåbe sig artikel 12 i 
direktiv 2005/36/EF i tilfælde, hvor den nationale lovgivning specifikt fastsætter bestemmelser 
om sådanne nationale bestemmelser om beskyttelse af erhvervede rettigheder, efter at der er 
indført kvalifikationskrav. Der er ingen forpligtelse for medlemsstaterne i henhold til direktivet 
til at fastsætte nationale bestemmelser om beskyttelse af erhvervede rettigheder. Det er derfor 
de italienske myndigheders opgave at vurdere indholdet af den nationale lovgivning med 
henblik på at fastslå, om andrageren er berettiget til et sådant bevis under artikel 12.

Kommissionen har heller ikke kompetence til at afgøre, om udstedelsen af et sådant bevis også 
kan give andrageren ret til at opnå en klassificering i en bestemt kategori i henhold til nationale 
regler eller til ansættelsesrettigheder, der er forbeholdt erhvervsudøvere, der har bestået en 
offentlig prøve.

Konklusion

I betragtning af ovenstående finder Kommissionen det ikke hensigtsmæssigt at indlede en 
traktatbrudsprocedure mod Italien. Hvis andrageren ikke har ret til fuld adgang til lærerfaget i 
Italien, kan han ikke desto mindre anmode de italienske myndigheder om et bevis på, om, at 
han har ret til at udøve virksomhed som lærer i italiensk inden for de grænser og på de 
betingelser, der er fastsat i national ret, og anvende det med henblik på anerkendelse i et andet 
EU-land eller Schweiz.


