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Asia: Vetoomus nro 900/2000, Maria Grazia Fiorini, Ranskan kansalainen, hänen 
tutkintotodistuksensa ja Italiassa hankkimansa ammattikokemuksen 
tunnustamatta jättämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on suorittanut opettamiseen oikeuttavan tutkinnon Italiassa, missä hän 
on harjoittanut ammattiaan viisi vuotta. Sen jälkeen hänelle on myönnetty Ranskan 
kansalaisuus ja hän on muuttanut Ranskaan, missä hän on opettanut seitsemän vuotta. Hän 
valittaa, ettei hänen italialaista tutkintoaan eikä ammattikokemustaan ole tunnustettu 
laadittaessa luetteloa pätevistä opettajista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi12. huhtikuuta 2001. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 175 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 28. kesäkuuta 2001

Maria Grazia Fiorini on suorittanut opettajan tutkintonsa Italiassa, missä hän on 
harjoittanut ammattiaan viisi vuotta. Tämän jälkeen hän on muuttanut Ranskaan, missä 
hän on toiminut seitsemän vuotta apuopettajana. Vetoomuksen esittäjä valittaa, että 
Ranskan viranomaiset eivät ole a) tunnustaneet hänen tutkintoaan ja b) ottaneet 
huomioon hänen ammattikokemustaan. 

Ensimmäisen kohdan osalta komissio toteaa, että vetoomuksen esittäjän tutkinnon 
tunnustamisesta säädetään vähintään kolmevuotisesta ammatillisesta korkeammasta 
koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä 
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järjestelmästä annetussa direktiivissä 89/48/ETY. Direktiivin mukaisesti vastaanottavan 
jäsenvaltion (tässä tapauksessa Ranskan) tulee antaa yhteisön kansalaisen harjoittaa 
ammattia alueellaan, vaikka tällä ei ole vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämää 
tutkintotodistusta vaan todistus, joka toisessa jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Italiassa) 
vaaditaan kyseisen ammatin harjoittamiseksi.

Direktiivillä ei ole perustettu Euroopan unionin tutkintotodistusten automaattista 
vastaavuusjärjestelmää. Järjestelmä perustuu vastavuoroisen luottamuksen periaatteeseen: 
kun maahanmuuttaja täyttää kaikki ammatin harjoittamiseen jäsenvaltiossa vaaditut 
pätevyysedellytykset, tulee ne periaatteessa tunnustaa, jotta henkilö voi harjoittaa samaa 
ammattia vastaanottavassa valtiossa jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmissä olevista 
eroista huolimatta. Ei ole olemassa taulukkoa tutkintojen vastaavuudesta tai luetteloa 
jäsenvaltioiden tutkinnoista, joiden katsotaan ensi kädessä vastaavan toisiaan. 
Vastaanottavan valtion asiasta vastaavien viranomaisten tulee käsitellä jokainen 
tunnustamispyyntö erikseen.

Mikäli maahanmuuttajan saaman ja vastaanottavan valtion edellyttämän koulutuksen 
sisällössä tai pituudessa on merkittäviä eroja, vastaanottavan valtion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat direktiivin 89/48/ETY mukaisesti soveltaa yhtä korvaavista 
toimenpiteistä, olipa se sitten sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe (asianosaisen henkilön 
valinnan mukaisesti).

Ranskassa julkisesta koulujärjestelmästä erillään olevalla yksityisellä sektorilla opettajan 
ammattiin pääsy on vapaata eikä tutkintotodistusta vaadita. Aloittaakseen opettajan työt 
yksityisellä sektorilla maahanmuuttaja ei siis tarvitse Ranskan viranomaisen myöntämää 
tunnustamisasiakirjaa. 

Julkisessa koulutusjärjestelmässä ja valtion kanssa sopimuksen tehneellä yksityisellä 
sektorilla opettajat valitaan yhteisön kansalaisille avoimen valintakokeen perusteella. 
Ennen opettajan työhön johtavaan valintakokeeseen osallistumista Fiorinin on saatava 
tunnustus tutkintotodistukselleen. Tätä varten hänen on esitettävä tunnustuspyyntö 
toimivaltaiselle viranomaiselle (Ranskan opetusministeriölle).

Saatuaan tutkinnolleen tunnustuksen Fiorini voi osallistua Ranskassa opettajien 
palvelukseen ottamiseksi järjestettäviin valintakokeisiin samoin ehdoin (samoin 
oikeuksin ja velvollisuuksin) kuin henkilöt, joilla on ranskalainen tutkinto.

Tultuaan hyväksytyksi valintakokeessa opetusharjoittelijoiden tulee yleensä osallistua 
opettajankoulutuslaitosten (IUFM, Instituts universitaires de formation des maîtres) 
järjestämään ammatilliseen koulutukseen. Hakijat, jotka ovat todistettavasti saaneet 
IUFM:n opetusharjoittelijoille tarkoitettua koulutusta vastaavan koulutuksen 
alkuperämaassaan, on kuitenkin vapautettu IUFM-laitosten koulutuksesta, ja heidät 
voidaan ottaa suoraan oppilaitosten palvelukseen. Nimitys vakituiseen virkaan julkisessa 
koulujärjestelmässä ja pysyvän työsopimuksen vahvistaminen yksityisellä sektorilla 
tapahtuu molemmissa tapauksissa vuoden kestävän koeajan jälkeen.

Vaikka Fiorinilla onkin jo opettajan pätevyys toisessa jäsenvaltiossa, hänen on silti 
osallistuttava opetushenkilöstön työhönottomenettelyyn (tässä tapauksessa 
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valintakokeeseen) vastaanottavassa valtiossa. Edellä mainitun direktiivin 3 artiklassa 
määrätään, että maahanmuuttajan tulee voida harjoittaa ammattia samoin edellytyksin
kuin maan omien kansalaisten. Koska vetoomuksen esittäjällä kuitenkin on jo toisen 
jäsenvaltion myöntämä opettajan tutkintotodistus, ei häntä voida velvoittaa osallistumaan 
IUFM:n koulutukseen, jotta hän saisi ranskalaisen opettajan tutkintotodistuksen eli 
opettajan virkaan oikeuttavan pätevyystodistuksen (CAPES, certificat d'aptitude au 
professorat des écoles).

Ammattikokemuksen tunnustaminen 

Vetoomuksessa esitetään myös kysymys muissa jäsenvaltioissa saadusta 
työkokemuksesta ja virkaiästä määritettäessä ammattiin liittyviä etuja Ranskan julkisella 
sektorilla.

On käynyt ilmi, että muiden jäsenvaltioiden julkisella sektorilla joitakin vuosia 
työskennelleillä yhteisön kansalaisilla on ollut vaikeuksia heidän pyrkiessään Ranskan 
julkisen hallinnon palvelukseen, sillä heidän aiempaa ammattikokemustaan ei ole otettu 
kokonaisuudessaan tai ollenkaan huomioon määritettäessä heidän virka-asemaansa tai 
virkaikäänsä, vaikka Ranskan kansallisissa säännöksissä huomioidaankin Ranskan 
julkisen hallinnon palveluksessa täytetyt työskentelykaudet. Muissa jäsenvaltioissa 
työskennelleet kansalaiset menettävät siis aiempiin työskentelykausiin liittyvät edut ja 
joutuvat aloittamaan työuransa aivan alusta, tai heidät luokitellaan kokemuksensa 
edellyttämää tasoa alemmas. Tilanne koskee etenkin opettajia ja lääkäreitä. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut tuomion jo kolmessa tapauksessa, jotka 
koskevat jäsenvaltion julkishallinnon palveluksessa saadun ammattikokemuksen ja 
virkaiän huomioon ottamista määritettäessä palkkaa toisen jäsenvaltion julkishallinnon 
palvelukseen astuttaessa (tuomio 15. tammikuuta 1998, asia C-15/96, Schöning, Kok. 
1998, s. I-47; tuomio 12. maaliskuuta 1998, asia C-187/96, Euroopan yhteisöjen komissio 
vastaan Helleenien tasavalta, Kok. 1998, s. I-1095; tuomio 30. marraskuuta 2000, asia C-
195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa).

Komission yksiköt katsovat, että Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 39 artiklan 
ja asetuksen 1612/68 7 artiklan 1 kohdan mukaista yhteisön työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on tulkittava siten, että Ranskan julkishallinnon on 
otettava huomioon työntekijän toisen jäsenvaltion julkishallinnossa täytetyt 
työskentelykaudet ammattiin liittyviä etuja määritettäessä samoin edellytyksin kuin oman 
julkishallinnon palveluksessa täytettyjen työskentelykausien kohdalla. Tuomioistuin 
vahvisti tämän tulkintatavan viimeisimmässä tuomiossa ja selvensi, että muissa 
jäsenvaltioissa täytettyjä työskentelykausia koskevat vaatimukset eivät saa olla tiukempia 
kuin ne, joita sovelletaan sellaisiin työskentelykausiin, jotka on täytetty vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. 

Päällimmäisenä ongelmana ovat siis työskentelykausien vertailujärjestelmä ja etenkin 
asianmukaiset vertailukriteerit. Komission yksiköt eivät voi hyväksyä, että 
vertailukriteeriksi asetetaan sellaisenaan julkisella sektorilla työskennelleen henkilön 
työskentelykausien jakaminen pysyvän työntekijän ja muun työntekijän asemassa 
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täytettyihin kausiin. Lisäksi on korostettava, että omiin kansalaisiin (tässä tapauksessa 
ranskalaisiin) kohdistuvan käänteisen syrjinnän uhka ei oikeuta siirtotyöläisten syrjivään 
kohteluun. 

Ranskan viranomaisten on siis otettava huomioon vetoomuksen esittäjän Ranskassa 
täytettyihin työskentelykausiin verrattavissa olevat Italian julkishallinnon palveluksessa 
täyttämät työskentelykaudet samoin edellytyksin kuin Ranskan julkishallinnon 
palveluksessa täytetyt työskentelykaudet. Mikäli vetoomuksen esittäjä antaa 
suostumuksensa, komission yksiköt keskustelevat hänen tapauksestaan Ranskan 
viranomaisten kanssa toteuttaessaan rikkomismenettelyä, jonka komissio aloitti Ranskan 
tasavaltaa vastaan ja jonka yhteydessä maan viranomaisille on toimitettu lausunto 
perusteluineen huhtikuussa 2001.

Komission yksiköt tiedottavat vetoomusvaliokunnalle rikkomismenettelyyn liittyvistä 
jatkotoimenpiteistä.

4. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 13. joulukuuta 2001

Ammattikokemuksen tunnustaminen 

Ranskan tasavaltaa vastaan aloitettu ammattikokemuksen tunnustamiseen liittyviä ongelmia 
koskeva rikkomismenettely on vielä kesken. Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet 
yksityiskohtaisesta vastauksesta komission huhtikuussa toimittamaan perusteltuun 
lausuntoon. Vastaus toimitetaan eteenpäin, kun Ranskan korkein hallinto-oikeus (Conseil 
d'État) on ilmaissut kantansa. 

Tämän jälkeen komissio arvioi Ranskan vastauksen ja päättää, onko aiheellista siirtyä 
rikkomismenettelyn seuraavaan vaiheeseen.

Komission yksiköt tiedottavat vetoomusvaliokunnalle rikkomismenettelyyn liittyvistä 
jatkotoimenpiteistä.

5. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 22. huhtikuuta 2002

Komissio on lähettänyt 23. huhtikuuta 2001 Ranskalle perustellun lausunnon toisen 
jäsenvaltion julkisella sektorilla saadun työkokemuksen ja virkaiän tunnustamisesta 
ammatillisia etuja määritettäessä.

Koska komission yksiköt eivät ole tyytyväisiä Ranskan viranomaisilta saatuihin vastauksiin, 
komissio päätti 20. maaliskuuta 2002 antaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komission yksiköt tiedottavat vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyssä toteutetuista 
jatkotoimenpiteistä.

6. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 12. joulukuuta 2002

Komissio päätti 20. maaliskuuta 2002 kääntyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen puoleen 
ja nostaa Ranskaa vastaan rikkomismenettelyn, joka koskee toisen jäsenvaltion julkisella 
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sektorilla hankitun työkokemuksen ja virkaiän tunnustamista määritettäessä ammattiin 
liittyviä etuja. 

Tällä välin Ranskan viranomaiset ovat lähettäneet komission yksiköille asetusluonnoksen. 
Esiin nousi kuitenkin lisää kysymyksiä hankkeen tarkasta laajuudesta ja sen mahdollisista 
seurauksista. Voidakseen keskustella Ranskan viranomaisten kanssa uusien säännösten 
seurauksista käytännön tasolla komissio päätti 17. heinäkuuta 2002 lykätä asian käsittelyä. 

Komission yksiköt tiedottavat vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyssä toteutetuista 
jatkotoimenpiteistä.

7. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 8. huhtikuuta 2003

Vetoomuksessa käsitellään Ranskaa vastaan nostettua rikkomismenettelyä, joka koskee toisen 
jäsenvaltion julkisella sektorilla hankitun työkokemuksen ja virkaiän tunnustamista 
määritettäessä ammattiin liittyviä etuja. 

Ranskan viranomaiset hyväksyivät lokakuussa 2002 asetuksen, jossa säännellään toisessa 
jäsenvaltiossa hankitun työkokemuksen ja virkaiän tunnustamista (24. lokakuuta 2002 annettu 
asetus nro 2002-1294 valtion tai sen julkisten laitosten virkamieheksi nimitetyn jäsenvaltion 
kansalaisen tai muun Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevan valtion 
kansalaisen aseman ja luokitusehtojen yleisistä säännöistä, Ranskan tasavallan virallinen lehti 
nro 251, 26.10.2002, s. 17796).

Komission yksiköt ovat sitä mieltä, että tämä asetus ratkaissee periaatteessa aiemmat 
siirtotyöläisten tapaukset ja siten myös vetoomuksen esittäjän tapauksen. Voidakseen päättää 
rikkomismenettelyn seuraavasta vaiheesta komission yksiköt aikovat valvoa tiiviisti asetuksen 
soveltamista vireillä olevissa tapauksissa.

Komission yksiköt tiedottavat vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyssä toteutetuista 
jatkotoimenpiteistä.

8. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 17. heinäkuuta 2003

Vetoomuksessa käsitellään Ranskaa vastaan nostettua rikkomismenettelyä, joka koskee toisen 
jäsenvaltion julkisella sektorilla hankitun työkokemuksen ja virkaiän tunnustamista 
määritettäessä ammattiin liittyviä etuja. 

Komission yksiköt ovat yhteydessä Ranskan viranomaisiin varmistaakseen, että Ranskan 
antama uusi asetus ratkaisee siirtotyöläisiin liittyvät tapaukset. 

Komission yksiköt tiedottavat vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyssä toteutetuista 
jatkotoimenpiteistä.

9. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 14. tammikuuta 2004
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Vetoomuksessa käsitellään Ranskaa vastaan nostettua rikkomismenettelyä, joka koskee toisen 
jäsenvaltion julkishallinnossa hankitun työkokemuksen ja virkaiän tunnustamista 
määritettäessä ammattiin liittyviä etuja. 

Komission yksiköt ovat äskettäin ottaaneet yhteyttä kaikkiin asetuksesta nro 2002-1294 
valituksen tai vetoomuksen esittäneisiin henkilöihin (24. lokakuuta 2002 annettu asetus 
nro 2002-1294 valtion tai sen julkisten laitosten virkamieheksi nimitetyn jäsenvaltion 
kansalaisen tai muun Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevan valtion 
kansalaisen aseman ja luokitusehtojen yleisistä säännöistä, Ranskan tasavallan virallinen lehti 
nro 251, 26.10.2002, s. 17796). Yksiköiden tarkoituksena on varmistaa, onko tapaukset 
ratkaistu asianmukaisesti uuden asetuksen mukaisesti. Vetoomuksen esittäjä ei ole vielä 
vastannut, mutta vastaamiselle annettu määräaikakaan ei ole vielä umpeutunut.   

Komission yksiköt tiedottavat vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyssä toteutetuista 
jatkotoimenpiteistä.

10. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 18. kesäkuuta 2004

Vetoomuksessa käsitellään Ranskaa vastaan nostettua rikkomismenettelyä, joka koskee toisen 
jäsenvaltion julkishallinnossa hankitun työkokemuksen ja virkaiän tunnustamista 
määritettäessä ammattiin liittyviä etuja. 

Vetoomuksen esittäjän toimittaman vastauksen mukaan hänen asiaansa ei ole vielä ratkaistu. 
Komission yksiköt ovat pyytäneet Ranskan viranomaisia toimittamaan tietoja siitä, millä 
tavoin vetoomuksen esittäjän asia ja muiden kansalaisten vastaavat asiat aiotaan ratkaista. 
Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet komission yksiköille, että he arvioivat parhaillaan 
käsiteltävänä olevien asioiden yksityiskohtia ja ilmoittavat komission yksiköille tuloksistaan. 

Komission yksiköt tiedottavat vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyssä toteutetuista 
jatkotoimenpiteistä.

11. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 3. toukokuuta 2005

Vetoomuksessa käsitellään Ranskaa vastaan nostettua rikkomismenettelyä, joka koskee toisen 
jäsenvaltion julkishallinnossa hankitun työkokemuksen ja virkaiän tunnustamista 
määritettäessä ammattiin liittyviä etuja.

Ranskan viranomaiset ovat hyväksyneet kolmea julkishallinnon haaraa – valtionhallintoa, 
aluehallintoa ja julkista sairaanhoitoalaa – koskevia uusia sääntöjä. Komission yksiköt 
katsovat, että nämä kolme uutta asetusta, jotka on muotoiltu varsin samalla tavoin, voivat 
todennäköisesti johtaa yksittäisissä tapauksissa, mukaan lukien vetoomuksen esittäjän 
tapauksessa, ratkaisuun, joka on työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön 
lainsäädännön mukainen. 

Ranskan viranomaiset ovat lisäksi ilmoittaneet komission yksiköille, että he aikovat arvioida 
uudelleen kaikkien siirtotyöläisten tilanteet ottaakseen huomioon heidän toisessa 
jäsenvaltiossa keräämänsä työkokemuksen. Tätä varten on perustettu vastaavuusvaliokunta, 
joka käsittelee kaikki tapaukset. Komission yksiköt ovat ilmoittaneet vetoomuksen esittäjälle 
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näistä seikoista. Komission yksiköiden saamien tietojen mukaan vastaavuusvaliokunta on 
aloittanut työnsä. 

Tämän seurauksena komissio perui 11. elokuuta 2004 yhteisöjen tuomioistuimessa asiaa 
C-230/04 koskevan kanteen, jonka se oli nostanut kesäkuussa.

12. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen käsittely on päätetty vuonna 2005. Vetoomus koski ammatin harjoittamiseen 
toisessa jäsenvaltiossa vaadittavia tutkintoja ja toisen jäsenvaltion julkishallinnossa hankitun 
työkokemuksen ja virkaiän tunnustamista määritettäessä ammattiin liittyviä etuja, erityisesti 
palkkaa.

Komission huomiot

Vetoomuksen esittäjä lähetti vetoomusvaliokunnalle heinäkuussa 2008 uusia asiakirjoja, 
joissa hän valittaa tavasta, jolla Ranskan viranomaiset ovat huomioineet hänen 
työkokemuksensa määrittäessään hänen palkkaansa (5. joulukuuta 2006 päivätyn määräyksen 
mukaisesti). Hän valittaa erityisesti siitä, että hänen Ranskassa ajalla 1.9.1993–31.8.2001 
hankkimansa apuopettajan työkokemus on huomioitu vain puolittain. Jos hän olisi 
työskennellyt virkamiehenä Ranskassa, hänen työkokemuksensa olisi huomioitu 
kokonaisuudessaan. Kyseisen ajanjakson aikana hän koki työskentelevänsä apuopettajana 
pakosta, sillä hän ei voinut toimia virkamiehenä ennen CAPES:in (Certificat d'Aptitude au 
professorat de l'enseignement du second degré) valintakokeiden suorittamista. Hän katsoo, 
että tämä kokemus olisi pitänyt huomioida virkamieskokemuksena, sillä hän oli jo aiemmin 
työskennellyt virkamiehenä Italiassa. 

Vetoomusta koskevissa aiemmissa tiedonannoissa komission yksiköt antoivat yleisiä tietoja 
tutkintojen tunnustamista koskevista yhteisön säännöistä ja näiden sääntöjen soveltamisesta 
vetoomuksen esittäjän tapauksessa. Komission yksiköt korostivat, että vetoomuksen esittäjän 
opettajan tutkintojen tunnustaminen antaisi vetoomuksen esittäjälle mahdollisuuden osallistua 
Ranskassa opettajien palvelukseen ottamiseksi järjestettäviin valintakokeisiin samoin ehdoin 
kuin henkilöt, joilla on ranskalainen tutkinto. Vaikka vetoomuksen esittäjällä olikin jo 
opettajan pätevyys toisessa jäsenvaltiossa, hänen oli silti osallistuttava opetushenkilöstön 
työhönottomenettelyyn vastaanottavassa valtiossa, tässä tapauksessa CAPES:in 
valintakokeeseen Ranskassa. Häntä ei kuitenkaan voitu velvoittaa osallistumaan 
opettajankoulutuslaitosten järjestämään koulutukseen. 

Tutkintojen tunnustamisen osalta toimitetuissa asiakirjoissa ei ole tietoja, jotka osoittaisivat, 
että Ranskan viranomaiset olisivat viivyttäneet vetoomuksen esittäjän tutkintojen 
tunnustamista koskeneen hakemuksen käsittelyä. Jos tällainen viivytys olisi tapahtunut, 
vetoomuksen esittäjän olisi käännyttävä kansallisen vetoomusjärjestelmän puoleen, jolla on 
toimivalta ratkaista korvauksia koskevat kysymykset. 

Vuonna 2003 annetun Burbaud-tuomion1 seurauksena komissio muutti kantaansa toisessa 
jäsenvaltiossa täysin pätevöityneiden opettajien velvollisuudesta suorittaa CAPES:in 
valintakokeet opettajien palvelukseen ottamiseksi ja käynnisti tässä asiassa 

                                               
1 Asia C-285/01, Burbaud, Kok. [2003] I-08219
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rikkomusmenettelyn Ranskaa vastaan. Komissio katsoo, että Ranskan viranomaisten on 
mukautettava palvelukseen ottamista koskevia sääntöjään toisessa jäsenvaltiossa täysin 
pätevöityneiden opettajien kohdalla, jotta näiden ei tarvitsisi osallistua valintakokeisiin, joiden 
tarkoituksena on valita henkilöitä Ranskan julkishallinnon viran saamiseen johtavaan
koulutukseen. Opettajien palvelukseen ottamista koskevaa järjestelmää uudistetaan 
parhaillaan. 

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa vetoomuksen esittäjä läpäisi CAPES:in valintakokeen 
vuonna 2001. Komission yksiköt katsovat, että vetoomuksen esittäjän velvoittaminen tuolloin 
osallistumaan CAPES:in valintakokeeseen hänen päästäkseen virkamieheksi ei riko yhteisön 
lainsäädäntöä. 

Näiden selitysten johdosta komission yksiköt katsovat, että sopimusopettajana 
työskenteleminen ennen CAPES:in valintakokeisiin osallistumista oli vetoomuksen esittäjän 
oma valinta. 

Mitä tulee palkan määrittelyn yhteydessä huomioitavaa työkokemusta koskeviin sääntöihin, 
kyse ei ole toisessa jäsenvaltiossa, vaan Ranskassa hankitusta työkokemuksesta. 

Toisessa jäsenvaltiossa hankitun työkokemuksen huomioiminen oli vuonna 2000 jätetyn 
vetoomuksen toisen osan aihe; aihetta käsiteltiin myös Ranskaa vastaan käynnistetyssä 
rikkomusmenettelyssä, joka johti ranskalaisten sääntöjen uudistamiseen niiden 
yhtenäistämiseksi yhteisön lainsäädännön kanssa (hyväksymällä kolme julkishallinnon 
kolmea eri haaraa koskevaa asetusta). Konkreettisessa tapauksessa Ranskan viranomaiset ovat 
korjanneet nämä vetoomuksessa esiin tuodut seikat, minkä vetoomuksen esittäjä on myös 
vahvistanut. 

Päätelmä

Mitä tulee vetoomuksen esittäjän esiin tuomaan uuteen kysymykseen, joka koskee 
vetoomuksen esittäjän kohtelua työehtojen yhteydessä, komission yksiköt katsovat, että 
Ranskan viranomaiset ovat noudattaneet yhteisön oikeuden yhdenmukaista kohtelua koskevia 
periaatteita, sillä nämä ovat huomioineet (apuopettajana hankitun) työkokemuksen keston 
samalla tavoin kuin olisivat huomioineet ranskalaisen opettajan kokemuksen keston, toisin 
sanoen puolittain. Komission yksiköiden näkemyksen mukaan se, että vetoomuksen esittäjä 
oli jo toiminut virkamiehenä Italiassa, ei velvoita Ranskan viranomaisia huomioimaan hänen 
työkokemustaan virkamiehen työkokemuksena kyseisessä jäsenvaltiossa. 


