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Udvalget for Andragender

20.02.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende 
anerkendelse af hendes eksamensbevis og den erhvervserfaring, hun har opnået i 
Italien

1. Sammendrag

Andrageren har uddannet sig i Italien, hvor hun har opnået bemyndigelse til at undervise, 
hvilket hun har gjort i fem år. Hun blev efterfølgende fransk statsborger og flyttede til 
Frankrig, hvor hun underviste i syv år. Hun klager over, at hverken det italienske 
eksamensbevis eller hendes erhvervserfaring anerkendes ved udarbejdelsen af 
uddannelsesmyndighedernes fortegnelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. april 2001). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. juni 2001.

"Maria Grazia Fiorini har bestået lærereksamen i Italien. Hun har undervist i Italien i fem 
år. Hun flyttede efterfølgende til Frankrig, hvor hun underviste som lærervikar i syv år. 
Andrageren klager over, a) at de franske myndigheder ikke har anerkendt hendes 
eksamensbevis, og b) at de karrieremæssigt ikke har taget højde for hendes 
erhvervserfaring. 

Kommissionen skal med hensyn til det første spørgsmål bemærke, at anerkendelsen af 
andragerens eksamensbevis er underlagt direktiv 89/48/EØF om indførelse af en generel 
ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende 
videregående uddannelser af mindst tre års varighed. Ifølge direktivet er værtslandet (i 
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dette tilfælde Frankrig) forpligtet til at give tilladelse til udøvelsen af et erhverv på dets 
territorium til en unionsborger, der ikke er i besiddelse af det krævede nationale 
eksamensbevis, men har det krævede eksamensbevis for udøvelse af samme erhverv i en 
anden medlemsstat (i dette tilfælde Italien).

Der er ikke ved direktivet indført et automatisk ækvivalenssystem mellem 
eksamensbeviser i Den Europæiske Union. Systemet er baseret på princippet om gensidig 
tillid, således at når den vandrende arbejdstager er i besiddelse af de krævede 
kvalifikationer for at udøve et erhverv i en medlemsstat, skal disse i princippet 
anerkendes med henblik på at udøve samme erhverv i værtslandet, og dette på trods af 
forskelle i medlemsstaternes undervisningssystemer. Der eksisterer ikke et 
ækvivalensskema for eksamensbeviser eller en liste over eksamensbeviser, der a priori
betragtes som ækvivalente i medlemsstaterne. Hver enkelt anmodning skal undersøges 
individuelt af de kompetente tjenstester i værtslandet.

Ifølge direktiv 89/48/EØF kan myndighederne i tilfælde af væsentlige forskelle i 
indholdet eller varigheden mellem den vandrende arbejdstagers erhvervede uddannelse 
og den, der kræves i værtslandet, anvende de kompenserende foranstaltninger, der er 
indeholdt i direktivet: enten en prøvetid eller en egnethedsprøve (efter den pågældende 
persons valg).

I Frankrig er adgangen til erhvervet som underviser i den private sektor uden forbindelse 
til den offentlige undervisning fri og ikke betinget af, at man er i besiddelse af et 
eksamensbevis. For at få adgang til en undervisningsstilling i den private sektor har den 
vandrende arbejdstager derfor ikke behov for et anerkendelsesdokument fra en officiel 
fransk instans. 

I den offentlige sektor og den private sektor, der er bundet ved kontrakt med staten,
ansættes underviserne efter en udvælgelsesprøve, der er åben for Fællesskabets 
statsborgere. For at kunne deltage i udvælgelsesprøven, der giver adgang til 
undervisningsstillinger, skal Maria Grazia Fiorini først opnå anerkendelse af sit 
eksamensbevis. Hun skal i det øjemed indgive en anmodning om anerkendelse til den 
kompetente myndighed (ministeriet for undervisning, videregående uddannelser og 
forskning).

Den anerkendelse, som Maria Grazia Fiorini opnår, vil give hende mulighed for at 
deltage i de udvælgelsesprøver, der organiseres af Frankrig med henblik på ansættelse af 
lærere på samme vilkår (samme rettigheder og endog forpligtelser) som indehaverne af 
franske eksamensbeviser.

Når udvælgelsesprøven er bestået, skal lærerkandidaterne normalt følge en faglig 
uddannelse tilrettelagt af universitetsinstitutterne for uddannelse af lærere (IUFM). 
Ansøgere, der imidlertid kan dokumentere, at de har en uddannelse i deres 
oprindelsesland, der svarer til den, der gives lærerkandidater i IUFM, fritages for 
uddannelsen i IUFM og kan ansættes direkte på en skole. Der opnås i de to tilfælde 
fastansættelse og definitiv kontrakt i den private sektor efter et års “prøvetid”.

Den kendsgerning, at Maria Grazia Fiorini allerede er underviser i en anden medlemsstat, 
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fritager hende ikke for at deltage i de eksisterende ansættelsesprocedurer for 
undervisningspersonale i værtslandet (i dette tilfælde udvælgelsesprøven). Ifølge artikel 3 
i direktivet skal den vandrende arbejdstager have adgang til det pågældende hverv på 
samme vilkår som dem, der gælder for landets egne. Da hun imidlertid allerede er i 
besiddelse af et eksamensbevis som lærer i en anden medlemsstat, kan hun ikke tvinges 
til at tage uddannelsen igen i et IUFM med henblik på at opnå et fransk eksamensbevis 
som skolelærer (CAPES).

Anerkendelse af erhvervserfaring 

Andragendet vedrører ligeledes spørgsmålet om anerkendelse af erhvervserfaring og 
anciennitet opnået i andre medlemsstater ved fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesgoder i 
den franske offentlige sektor.

Det viser sig, at arbejdstagere i Fællesskabet, der har arbejdet i et vist antal år i den 
offentlige sektor i en medlemsstat, har problemer ved deres ansættelse i den offentlige 
sektor i Frankrig, idet der enten ikke eller kun deltvist tages højde for deres tidligere 
erhvervserfaring ved fastsættelse af deres faglige klassificering og anciennitet, selv om de 
nationale bestemmelser tager højde for de tilbagelagte ansættelsesperioder i den franske 
offentlige sektor. Arbejdstagerne mister på den måde fordelen ved tidligere 
ansættelsesperioder og skal starte deres erhvervskarriere helt fra bunden eller 
klassificeres på et lavere niveau. Denne situation berører navnlig undervisere og læger. 

Domstolen har allerede udtalt sig i tre sager om hensyn til erhvervserfaring og anciennitet 
i den offentlige sektor i en medlemsstat ved tiltrædelse af en stilling i den offentlige 
sektor i en anden medlemsstat (dom af 15. januar 1998, sag C-15/96, Schöning, Sml. 
1998 I, s. 47; dom af 12. marts 1998, sag C-187/96, Kommissionen mod Grækenland, 
Sml. 1998 I, s. 1095; dom af 30. november 2000, sag C-195/98, Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, endnu ikke offentliggjort i Sml.).

Kommissionens tjenestegrene finder som følge heraf, at princippet om ligebehandling af 
arbejdstagere i Fællesskabet som anført i EF-traktatens artikel 39 og i artikel 7, stk. 1, i 
Rådets forordning nr. 1612/68 bør fortolkes således, at det forudsættes, at den franske 
administration skal tage højde for ansættelsesperioder inden for et sammenligneligt 
aktivitetsområde i den offentlige sektor i en anden medlemsstat ved fastsættelse af de 
sociale ydelser forbeholdt personer i beskæftigelse på samme vilkår som dem, der gælder 
for erhvervserfaring opnået inden for den franske offentlige sektor. Domstolen har i den 
sidste dom bekræftet denne fortolkning og har klarlagt, at de krav, der gælder for 
perioder tilbagelagt i andre medlemsstater, ikke må være strengere end de krav, der 
gælder for perioder tilbagelagt inden for sammenlignelige institutioner i værtslandet. 

Det centrale problem er sammenligningsmetoden for ansættelsesperioderne, herunder 
acceptable sammenligningskriterier. Kommissionens tjenestegrene kan ikke acceptere, at 
status som fastansat eller ikke-fastansat som sådan, som arbejdstageren har haft i 
ansættelsesperioderne i den offentlige sektor, anvendes som sammenligningskriterium. 
Det skal i øvrigt understreges, at risikoen for forskelsbehandling af nationale statsborgere 
(i dette tilfælde franske) ikke kan berettige forskelsbehandling af vandrende 
arbejdstagere. 
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Med hensyn til andragerens sag skal de franske myndigheder følgelig tage højde for de 
ansættelsesperioder, som andrageren havde tilbagelagt inden for et sammenligneligt 
aktivitetsområde i den italienske offentlige sektor på samme vilkår som dem, der gælder 
for erhvervserfaring fra den offentlige franske sektor. Hvis andrageren giver sit 
samtykke, vil Kommissionens tjenestegrene medtage sagen i drøftelserne med de franske 
myndigheder i forbindelse med den overtrædelsesprocedure, som den har indledt mod 
Den Franske Republik, hvorom der er fremsat en begrundet udtalelse i april 2001.

Kommissionens tjenestegrene skal holde Udvalget for Andragender underrettet om det videre 
forløb i overtrædelsessagen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 13. december 2001.

"Anerkendelse af erhvervserfaring 

Overtrædelsesproceduren mod Frankrig vedrørende problemerne i forbindelse med 
anerkendelse af erhvervserfaring pågår stadig. De franske myndigheder har bebudet, at der vil 
blive sendt et detaljeret svar på den begrundede udtalelse, som Kommissionen havde sendt i 
april. Dette svar vil blive fremsendt, så snart det franske statsråd har udtalt sig. 

Kommissionen vil derefter vurdere det franske svar og afgøre, om der er grundlag for at gå 
videre til næste etape i overtrædelsesproceduren.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om de videre 
udviklinger i forbindelse med overtrædelsesproceduren."

5. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 22. april 2002

"Angående anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet, som er opnået i den offentlige 
sektor i en anden medlemsstat, ved fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesgoder, har 
Kommissionen den 23. april 2002 sendt en begrundet udtalelse til Den Franske Republik.

I betragtning af at Kommissionens tjenestegrene ikke er tilfredse med de svar, som de franske 
myndigheder har fremsendt, har Kommissionen den 20. marts 2002 besluttet at anlægge sag 
ved Domstolen i denne sag.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre 
udvikling i sagen."

6. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 12. december 2002

"Angående overtrædelsesproceduren indledt mod Frankrig vedrørende anerkendelse af 
erhvervserfaring og anciennitet, som er opnået i den offentlige sektor i en anden medlemsstat, 
ved fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesgoder, besluttede Kommissionen den 20. marts 
2002 at indbringe sagen for Domstolen. 

De franske myndigheder har i mellemtiden fremsendt et forslag til en bekendtgørelse til 
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Kommissionens tjenestegrene. Rækkevidden og de eventuelle konsekvenser af dette forslag 
har medført yderligere spørgsmål. Med henblik på at drøfte konsekvenserne af de nye regler 
med de franske myndigheder besluttede Kommissionen den 17. juli 2002 at udsætte sagens 
indbringelse for Domstolen. 

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre 
udvikling i denne procedure."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 8. april 2003

"Dette andragende angår den overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Frankrig vedrørende 
anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet, som er opnået i den offentlige sektor i en 
anden medlemsstat, med henblik på at fastsætte løn og øvrige ansættelsesgoder. 

I oktober 2002 vedtog de franske myndigheder en bekendtgørelse om anerkendelse af 
erhvervserfaring og anciennitet, som er opnået i en anden medlemsstat (bekendtgørelse nr. 
2002/1294 af 24. oktober 2002, om generelle bestemmelser vedrørende denne situation og 
indplacering af statsborgere fra stater, der er medlemmer af De Europæiske Fællesskaber, 
eller fra en anden stat, der er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, såfremt 
disse statsborgere arbejder som funktionærer for staten eller i en af dens offentlige 
institutioner (det franske statstidende nr. 251 af 26. oktober 2002, s. 17796)). 

Kommissionens tjenestegrene mener, at anvendelsen af denne bekendtgørelse i princippet skal 
kunne resultere i løsninger på de verserende sager om vandrende arbejdstagere, herunder 
andragerens sag. Kommissionens tjenestegrene påtænker at føre streng kontrol med 
anvendelsen af bekendtgørelsen i forbindelse med de verserende sager med henblik på at 
træffe en beslutning om næste fase i overtrædelsesproceduren.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre 
udvikling i denne procedure."

8. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 17. juli 2003

"Dette andragende angår den overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Frankrig vedrørende 
anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet, som er opnået i den offentlige sektor i en 
anden medlemsstat, med henblik på at fastsætte løn og øvrige ansættelsesgoder. 

Kommissionens tjenestegrene har kontaktet de franske myndigheder med henblik på at få 
afklaret, hvorvidt det nye franske dekret vil kunne resultere i løsninger på de verserende sager 
om vandrende arbejdstagere.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre 
udvikling i denne procedure."

9. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 14. januar 2004.

"Dette andragende angår den overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Frankrig vedrørende 
anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet, som er opnået i den offentlige sektor i en 
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anden medlemsstat, med henblik på at fastsætte løn og øvrige ansættelsesgoder. 

Kommissionens tjenestegrene har for nylig rettet henvendelse til de klagere og andragere, der 
berøres af bekendtgørelse nr. 2002/1294 (af 24. oktober 2002, om generelle bestemmelser 
vedrørende denne situation og indplacering af statsborgere fra stater, der er medlemmer af De 
Europæiske Fællesskaber, eller fra en anden stat, der er med i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, såfremt disse statsborgere arbejder som funktionærer for staten eller i en 
af dens offentlige institutioner (den franske statstidende nr. 251 af 26. oktober 2002, s. 
17796)) med henblik på at kontrollere, hvorvidt der er fundet en korrekt løsning i deres sag på 
baggrund af det nye dekret. Andrageren har endnu ikke fremsendt svar herpå, men den 
fastsatte svarfrist er endnu ikke udløbet.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre 
udvikling i denne procedure."

10. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 18. juni 2004

"Dette andragende vedrører den overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Frankrig 
vedrørende anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet, som er opnået i en anden 
medlemsstat, med henblik på at fastsætte løn og øvrige ansættelsesgoder.

Andrageren har svaret, at hendes sag endnu ikke er løst. Kommissionens tjenestegrene har 
anmodet de franske myndigheder om at oplyse dem om, hvordan andragerens og andre 
borgeres sager vil blive løst. De franske myndigheder har meddelt Kommissionens 
tjenestegrene, at de for øjeblikket vurderer de verserende sager i alle enkeltheder, og at de vil 
underrette Kommissionen om resultatet.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre 
udvikling i denne procedure."

11. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. maj 2005.

"Dette andragende vedrører den overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Frankrig 
vedrørende anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet, som er opnået i en anden 
medlemsstat, med henblik på at fastsætte løn og øvrige ansættelsesgoder.

De franske myndigheder har vedtaget en række nye regler for den offentlige sektors tre søjler
(stat, regionale og lokale myndigheder, sygehusvæsen). Kommissionens tjenestegrene mener, 
at de tre nye dekreter, der er næsten enslydende, vil føre til en løsning af de individuelle sager, 
herunder også andragerens, som er forenelig med fællesskabsretten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere.

Desuden har de franske myndigheder meddelt Kommissionens tjenestegrene, at de vil 
foretage en fornyet evaluering af de vandrende arbejdstageres situationer med henblik på at 
tage højde for den erhvervserfaring, som de har opnået i andre medlemsstater. Der er i den 
forbindelse blevet nedsat et ækvivalensudvalg, som skal tage sig af alle disse sager.
Kommissionens tjenestegrene har underrettet andrageren om disse aspekter. Ifølge de 
oplysninger, som Kommissionens tjenestegrene har til deres rådighed, er ækvivalensudvalget 
gået i gang med arbejdet.
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Som følge heraf hævede Kommissionen den 11. august 2004 sag C-230/04, der var blevet 
anlagt ved EF-Domstolen i juni.

12. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Behandlingen af dette andragende blev afsluttet i 2005. Det vedrørte spørgsmålet om 
anerkendelse af eksamensbeviser med henblik på at udøve et erhverv i en anden medlemsstat 
og anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet opnået i andre medlemsstater med henblik 
på at fastsætte arbejdsvilkårene, herunder løn.

Kommissionens bemærkninger

Andrageren har indgivet en ny sag til Udvalget for Andragender i juli 2008, i hvilken hun 
klager over den måde, hvorpå de franske myndigheder har taget højde for hendes 
erhvervserfaring ved fastsættelsen af hendes lønniveau (sådan som bestemt ved dekret af 5. 
december 2006). Hun klager især over, at der kun delvist er blevet taget højde for hendes 
erhvervserfaring som lærervikar i Frankrig (1. september 1993 - 31. august 2001). Havde hun 
arbejdet som funktionær i Frankrig, var hele hendes erhvervserfaring blevet taget i 
betragtning. I den omtalte periode følte hun sig tvunget ud i jobbet som lærervikar, fordi hun 
ikke kunne ansættes som funktionær, før hun havde bestået udvælgelsesprøven CAPES 
(Certificat d'Aptitude au professorat de l'enseignement du second degré). Hun mener, at der 
burde have været taget højde for denne erhvervserfaring som funktionær, fordi hun allerede 
tidligere havde arbejdet som funktionær i Italien.

I sine første skrivelser til dette andragende havde Kommissionens tjenestegrene givet nogle 
generelle oplysninger om fællesskabsreglerne for anerkendelsen af eksamensbeviser og om 
anvendelsen af disse regler i andragerens tilfælde. Kommissionens tjenestegrene havde 
understreget, at en anerkendelse af andragerens eksamensbeviser som underviser ville give 
hende mulighed for at deltage i de udvælgelsesprøver, der organiseres af Frankrig med 
henblik på ansættelse af lærere på samme vilkår som indehaverne af franske eksamensbeviser.
Den kendsgerning, at andrageren allerede var underviser i en anden medlemsstat, fritog hende 
ikke for at deltage i ansættelsesprocedurerne for undervisningspersonale i værtslandet og i 
dette tilfælde udvælgelsesprøven CAPES i Frankrig. Derimod kunne hun ikke tvinges til at 
tage uddannelsen på et fransk lærerseminarium.

Hvad angår anerkendelsen af eksamensbeviser, er der ingen oplysninger i sagen, der tyder på, 
at de franske myndigheder skulle have udskudt deres afgørelse vedrørende andragerens 
ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser. I givet fald bør andrageren rette henvendelse 
til det nationale klagesystem, der har kompetence til at træffe afgørelse i 
godtgørelsesspørgsmål.

Som følge af dommen i Burbaudsagen1 i 2003 har Kommissionen ændret sin holdning til 
forpligtelsen til at bestå udvælgelsesprøven CAPES for så vidt angår ansættelsen af 
undervisere, der allerede er fuldt kvalificerede i en anden medlemsstat, og har indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Frankrig på dette punkt. Kommissionen mener, at de franske 
myndigheder må tilpasse deres ansættelsesregler for undervisere, der er fuldt kvalificerede på 
området i en anden medlemsstat, således at disse ikke er nødt til at deltage i de 
                                               
1 Sag C-285/01, Burbaud, Sml. I-2003, s. 08219.
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udvælgelsesprøver, der har til formål at udvælge personer til en uddannelse, som giver adgang 
til en stilling i den franske offentlige sektor. Systemet til ansættelse af undervisere er i 
øjeblikket ved at blive reformeret.

I dette tilfælde bestod andrageren udvælgelsesprøven CAPES i 2001. Kommissionens 
tjenestegrene mener, at andragerens daværende forpligtelse til at bestå denne 
udvælgelsesprøve for at blive ansat som funktionær ikke udgør en overtrædelse af 
fællesskabsretten.

På baggrund af disse forklaringer skønner Kommissionen, at det var andragerens valg at 
arbejde som ikkefastansat underviser, inden hun ville gå op til udvælgelsesprøven CAPES.

Med hensyn til reglerne om anerkendelse af erhvervserfaring ved fastsættelsen af løn, 
vedrører spørgsmålet ikke hensynet til den erhvervserfaring, der er opnået i en anden 
medlemsstat, men den, der er opnået i Frankrig.

Spørgsmålet om anerkendelse af den erhvervserfaring, der er opnået i en anden medlemsstat, 
blev behandlet i anden del af andragendet (indgivet i 2000) og førte til 
overtrædelsesproceduren mod Frankrig og reformen af de franske regler for at gøre dem 
forenelige med fællesskabsretten (med vedtagelsen af tre dekreter for den offentlige sektors 
tre søjler). I det konkrete tilfælde er disse aspekter i andragendet blevet løst af de franske 
myndigheder, hvilket andrageren bekræfter.

Konklusion

Hvad angår det nye spørgsmål om behandlingen af andrageren vedrørende arbejdsvilkår,
mener Kommissionens tjenestegrene, at de franske myndigheder har overholdt 
fællesskabsrettens principper om ligebehandling, idet de har taget højde for hendes 
erhvervserfaring som lærervikar på samme måde, som havde det været en fransk underviser 
(halvdelen). De mener, at den kendsgerning, at andrageren allerede var funktionær i Italien, 
ikke forpligter de franske myndigheder til at tage højde for hendes erhvervserfaring som 
funktionær i denne medlemsstat. "
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