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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0346/2008 af Wolfgang Priwitzer, tysk statsborger, om 
godkendelse af hans certifikat til kortdistanceradio til radiokommunikation 
til brug ved sejlsport

1. Sammendrag

Andrageren har certifikat til kortdistanceradio til brug af (radio-)transmissionsudstyr om bord 
på en yacht. For at opnå dette certifikat tog han et kursus og bestod en prøve med en god 
karakter. Certifikater er udstedt af British Royal Yachting Association (en britisk 
sejlsportsassociation), men bliver ikke anerkendt af den tyske sejlsportsassociation. Ud fra 
dokumenter vedlagt af andrageren fremgår det tydeligt, at det relevante tyske ministerium til 
at starte med anerkendte certifikatet, men revurderede denne beslutning på et senere 
tidspunkt. Andrageren anser de tyske myndigheders indstilling som værende i konflikt med 
princippet om gensidig anerkendelse af diplomer i Europa og beder Europa-Parlamentet om 
hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Andrageren er en underviser, der har taget et radiokursus organiseret af Segelschule 
Schneider (en skole, der tilsyneladende befinder sig i Tyskland) for at kunne sejle med en 
yacht i sin fritid. Der er blevet udstedt et Short Range Certificate (SRC) af Royal Yachting 
Association (RYA, der ligger i Det Forenede Kongerige) efter en eksamen, der blev afholdt af 
Segelschule Schneider. Men tilsyneladende har de tyske autoriteter i over et år ikke længere 
anerkendt dette SRC udstedt i Tyskland til tyske statsborgere eller udlændinge, der har boet i 
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Tyskland i over et år.

Andragendet omhandler mere bestemt følgende: 

Anerkendelse af erhvervskvalifikationer fastlægges af direktiv 2005/36/EF1. Dette direktiv 
gælder dog kun for regulerede erhverv. I det foreliggende tilfælde har andrageren erhvervet sit 
bevis og anmoder om at få det anerkendt til fritidsbrug, og reglerne for anerkendelse af 
erhvervskvalifikationer kan således ikke finde anvendelse.

Kommissionen mener dog, at de årsager, der har fået de tyske myndigheder til at nægte at 
anerkende disse SRC'er, skal klarlægges og analyseres. De tyske myndigheders holdning 
kunne analyseres som en afvisning af at anerkende diplomer, der er udstedt inden for rammen 
af franchiseaftaler. En franchiseaftale er en aftale indgået mellem en undervisningsinstitution, 
der befinder sig i én medlemsstat, og en undervisningsinstitution, der befinder sig i en anden 
medlemsstat, ifølge hvilken en studerende, der i institutionen i den anden medlemsstat har 
fulgt et undervisningsforløb og bestået en eksamen, der svarer til normerne i 
undervisningsinstitutionen i den første medlemsstat, får udleveret et eksamensbevis fra 
institutionen i den første medlemsstat. 

I sin præjudicielle dom af 13. november 2003 i sagen Neri2, fastlagde Domstolen, at:

"Artikel 43 EF er til hinder for en administrativ praksis, hvorefter eksamensbeviser for 
videregående universitetsstudier, der er udstedt af et universitet i en medlemsstat, ikke 
kan anerkendes i en anden medlemsstat, såfremt den undervisning, der er givet med 
henblik på erhvervelsen af disse eksamensbeviser, er blevet udbudt i sidstnævnte 
medlemsstat af en anden uddannelsesinstitution i henhold til en aftale, der er indgået 
mellem de to institutioner." 

Kommissionen mener, at Domstolens ræsonnement ligeledes kan anvendes i denne sag, hvor 
undervisningen er givet i Tyskland af en anden uddannelsesinstitution end den, der udsteder 
eksamensbeviset, som ligger i Det Forenede Kongerige.

Mere præcist mente Domstolen i sagen Neri, at den manglende anerkendelse af en sådan 
undervisning kan medføre alvorlige ulemper for uddannelsesinstitutionens erhvervsmæssige 
virksomhed i den anden medlemsstat (jf. punkt 43).
Konklusion

Kommissionen vurderer på denne baggrund, at de SRC'er, der er udstedt i Tyskland af RYA, i 
princippet burde anerkendes. Kommissionen råder imidlertid endnu ikke over alle de 
oplysninger, der kræves for at kunne udtale sig, og vil kontakte de tyske myndigheder for at 
forhøre sig om grundene til, at SRC'er udstedt i af RYA i Tyskland ikke anerkendes."

                                               
1 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).
2 Domstolens dom af 13. november 2003 i sag C-153/02 Neri, Samling af Afgørelser 2003, s. I-13555.
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