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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Maria Grazia Fiorini francia állampolgár által benyújtott 900/2000 számú petíció 
az általa Olaszországban megszerzett diploma és szakmai gyakorlat 
elismerésének megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Olaszországban diplomázott, majd habilitációt szerzett ötévi tanítás után. 
Ezek után francia állampolgárságot szerzett, és Franciaországban telepedett le, ahol hét éven 
át tanított. Panaszában előadja, hogy sem olaszországi szakképzettségét, sem szakmai 
gyakorlatát nem veszik figyelembe az oktatásügyi hivatali névjegyzék összeállításakor.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva:2001. április 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2001. június 28.

Fiorini asszony Olaszországban szerzett tanítónői diplomával rendelkezik. Öt éven 
keresztül tanított Olaszországban. Ezt követően Franciaországban telepedett le, és itt hét 
éven keresztül dolgozott, mint helyettesítő tanítónő. A petíció benyújtója előadja, hogy a) 
a francia hatóságok nem ismerték el a diplomáját és b) az állományban eltöltött idő 
szempontjából nem vették figyelembe szakmai gyakorlatát. 

Ami az első kérdést illeti, a Bizottság megállapítja, hogy a kérelmező diplomájának 
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elismerésére a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú 
oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, hatályos 89/48/EGK irányelv
vonatkozik. Ezen irányelv értelmében a fogadó tagállam (jelen esetben Franciaország) 
köteles engedélyezni a saját területén, hogy az országban megkövetelt diplomával nem 
rendelkező közösségi állampolgár gyakorolhassa a szakmáját, amennyiben egy másik 
tagállamban (jelen esetben Olaszországban) megszerezte az adott munkakör betöltéséhez 
szükséges diplomát.

Ez az irányelv nem vezeti be az Európai Unión belül a diplomák automatikus 
egyenértékűségét. A rendszer a kölcsönös bizalom elvén nyugszik olyan módon, hogy ha 
az áttelepülő munkavállaló megszerezte az összes szükséges képesítést ahhoz, hogy az 
egyik tagállamban gyakoroljon egy szakmát, akkor ezeket elvben el kell ismerni ahhoz, 
hogy ugyanazt a szakmát az illető a befogadó tagállamban is gyakorolhassa, mégpedig a 
tagállamok oktatási rendszerei közötti különbségek ellenére. Nem létezik semmiféle 
diploma-megfeleltetési táblázat sem olyan jegyzék, amely a tagállamokban a priori
egyenértékűnek tekintendő diplomákat tartalmaz. Minden kérelmet egyénileg kell 
elbírálnia a befogadó állam illetékes szerveinek.

A 89/48/EGK irányelv előírja, hogy ha lényeges tartalmi, vagy időtartambeli különbség
van a bevándorló által megszerzett képesítés és a tagállamban megkövetelt képesítés 
között, akkor az illetékes hatóságok az irányelvben rögzített kompenzációs intézkedések 
egyikét alkalmazhatják: vagy egy átképzési tanfolyamot írnak elő a jelentkezőnek, vagy 
képesítő vizsgának vetik alá (a jelentkező választása szerint).

Franciaországban, a közoktatással semmiféle kapcsolatban nem lévő magániskolákban, a 
tanári állásban való elhelyezkedés teljesen szabad, nincsen diplomához kötve. Ahhoz 
tehát, hogy a bevándorló a magánszférában tanári állást vállaljon, nincsen szükség 
semmilyen francia hatóságnak a hivatalos elismerésére. 

Az állami közoktatásban és az állammal szerződött magánszférában, az oktatókat a 
közösségi állampolgárok számára is nyitott felvételi vizsgával toborozzák. Annak 
érdekében, hogy Fiorini asszony részt vehessen a felvételi vizsgán, tanári állás vállalása 
céljából, előzetesen el kell ismertetnie a diplomáját. Ebből a célból elismerési kérelmet 
kell benyújtania az illetékes hatóságokhoz (Közoktatásügyi, Felsőoktatási és Kutatási 
Minisztérium).

A Fiorini asszony részére kiállított, diplomája elismerését igazoló dokumentum lehetővé 
teszi számára, hogy azonos feltételek mellett (azonos jogok és kötelezettségek) pályázzon 
a Franciaországban meghirdetett tanári állásokra, mint franciaországi diplomával 
rendelkező pályatársai.

A sikeres felvételi vizsga után a gyakorló tanároknak szokás szerint szakmai 
továbbképzésen kell részt venniük az Egyetemi Oktatási Továbbképző Intézet (EOTI) 
szervezésében. Mindazonáltal azok a jelentkezők, akik igazolni tudják, hogy származási 
országukban részt vettek az EOTI által a gyakorló tanároknak tartott képzéssel 
egyenértékű képzésben, mentesülnek az EOTI képzése alól és közvetlenül felvételt 
nyerhetnek egy oktatási intézménybe. Az állami iskolában a kinevezés, illetve a 
magánszférában a véglegesítés mindkét esetben egy év „próbaidő” után jön szóba.
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Valójában a tény, hogy Fiorini asszony már tanítónő volt egy másik tagállamban, nem 
mentesíti őt a befogadó tagállam oktatói személyzetének toborzására kidolgozott eljárás 
(jelen esetben a felvételi vizsga) lefolytatása alól. Az említett irányelv 3. cikke ugyanis 
azt írja elő, hogy a bevándorlónak a saját országbeli állampolgárokkal azonos feltételek 
mellett kell a kérdéses álláslehetőséghez jutniuk. Mivel azonban a kérelmező rendelkezik 
egy másik tagállam tanítói diplomájával, nem kötelezhető arra, hogy az EOTI keretén 
belül megismételje a képzést a francia iskolai tanári képesítő vizsga, a CAPES (certificat 
d’aptitude au professorat des écoles) megszerzése érdekében.

A szakmai gyakorlat elismerése

A petíció másik kérdése a szakmai gyakorlat elismerésével és a más tagállamokban 
munkaviszonyban töltött idő beszámításával kapcsolatos, amelyek alapján a francia 
közalkalmazotti szférában megállapítják a szakmai juttatásokat.

Az derül ki, hogy azoknak a közösségi munkavállalóknak, akik egy bizonyos számú éven 
keresztül valamelyik tagállam közalkalmazotti szférájában dolgoztak, nehézségeik 
adódnak, amikor franciaországi közalkalmazottként helyezkednek el, mivel korábbi 
szakmai gyakorlatukat nem vagy nem teljesen számítják be a szakmai besorolásukba és 
munkaviszonyban eltöltött éveikbe, bár a nemzeti törvénykezés előírásai szerint 
figyelembe veszik a francia közalkalmazottként eltöltött időszakokat. Ebből kifolyólag 
ezek a dolgozók elvesztik a korábbi munkaviszonyban töltött időszakok szerinti 
besorolásukat, és teljesen elölről kell kezdeniük szakmai pályafutásukat, vagy legalábbis 
alacsonyabb besorolást kapnak. Ez a helyzet elsősorban a tanárokat és az orvosokat érinti. 

Az Európai Közösség Bírósága már három esetben mondott ítéletet az egyik tagállam 
közalkalmazotti szférájában munkaviszonyban eltöltött idő és szakmai gyakorlat fizetési 
besorolás szempontjából történő beszámítása kérdésében, egy másik tagállam 
közalkalmazotti szférájában történő elhelyezkedés tekintetében (1998.01.15-i ítélet a C-
15/96 (Schöning) ügyben, EBHT 1998, I-47. o.; 1998.03.12-i ítélet a C-187/96 (Bizottság 
kontra Görög Köztársaság) ügyben, EBHT 1998, I-1095. o.; 2000.11.30-i ítélet a C-
195/98 (Osztrák Szakszervezeti Szövetség) ügyben (még nem publikált).

Mindezek fényében a Bizottság szerveinek álláspontja az, hogy az EK-Szerződés 39. 
cikkében és az 1612/68/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a közösségi 
dolgozókkal szemben alkalmazandó egyenlő elbánás elvét ebben az esetben úgy kell 
értelmezni, hogy egy másik tagállamban hasonló közalkalmazotti munkakörben szerzett, 
munkaviszonyban töltött időket a francia hivatalokban olyan feltételek mellett kell 
figyelembe venni, mint a francia közalkalmazotti státusban szerzett szakmai gyakorlatot. 
Utolsó ítéletében a Bíróság megerősítette ezt az értelmezést, és pontosította, hogy a más 
tagállamokban, munkaviszonyban töltött időszakokra vonatkozó követelmények nem 
lehetnek szigorúbbak, mint amelyek a befogadó tagállam hasonló intézményeiben 
teljesített időszakokra vonatkoznak. 

A központi kérdés tehát a munkaviszonyban eltöltött időszakok összehasonlításának 
módja, pontosabban az összehasonlítás elfogadható kritériumai. A Bizottság szervei csak 
azt fogadhatják el, hogy a kinevezett státusz vagy a ki nem nevezett státusz legyen a 
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munkavállaló közalkalmazottként eltöltött összehasonlítható munkakörének a kritériuma. 
Ráadásul ki kell hangsúlyozni, hogy annak a kockázata, hogy a nemzeti (jelen esetben a 
francia) állampolgárokat érheti hátrányos megkülönböztetés, nem igazolhatja a 
bevándorló munkavállalókkal szemben elkövetett hátrányos megkülönböztetés tényét. 

A jelen esetben tehát a francia hatóságoknak kötelességük figyelembe venni azokat a 
munkaviszonyban töltött időszakokat, amelyeket a petíció benyújtója az olasz 
közalkalmazotti szférában hasonló munkakörben ugyanolyan feltételekkel szerzett meg, 
mint amilyeneket a francia közszférában szerzett szakmai tapasztalatra alkalmaznak. 
Amennyiben a petíció benyújtója a beleegyezését adja, úgy esetét a Bizottság szervei 
beleveszik a francia hatóságokkal a Francia Köztársaság ellen indított szabálysértési 
eljárás keretén belül kezdeményezett tárgyalások anyagába, amely során 2001-ben a 
Bizottság már kiadott egy indoklással ellátott véleményt.

A Bizottság szervei nem mulasztják el értesíteni a Petíciós Bizottságot a szabálysértési eljárás 
további fejleményeiről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2001. december 13.

Szakmai gyakorlat elismerése

A Francia Köztársaság ellen indított szabálysértési eljárás a szakmai gyakorlat elismerésében 
tapasztalt nehézségek ügyében még folyamatban van. A francia hatóságok részletes választ 
küldtek a Bizottság áprilisban kiadott indoklással ellátott véleményére. Ez a válasz 
továbbításra kerül, mihelyt a francia Államtanács nyilatkozik. 

A Bizottság ezt követően elemezni fogja a francia választ, és eldönti, hogy a szabálysértési 
eljárás következő stádiumába lépjen-e.

A Bizottság szervei nem mulasztják el értesíteni a Petíciós Bizottságot a szabálysértési eljárás 
további fejleményeiről.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2002. április 22.

A más tagállamok közalkalmazotti munkakörében megszerzett szakmai gyakorlatnak és 
szolgálati időnek a közalkalmazotti munkaviszonyba történő beszámítását illetően a Bizottság 
2001. április 23-án indoklással ellátott véleményt küldött a Francia Köztársaságnak.

Tekintettel arra, hogy a Bizottság szerveit nem elégítette ki a francia hatóságok válasza, a 
Bizottság 2002. március 20-án úgy döntött, hogy az Európai Bírósághoz fordul az ügyben.

A Bizottság szervei nem mulasztják el értesíteni a Petíciós Bizottságot a szabálysértési eljárás 
további fejleményeiről.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2002. december 12.

A más tagállamok közalkalmazotti munkakörében megszerzett szakmai gyakorlatnak és 
szolgálati időnek a közalkalmazotti munkaviszonyba történő beszámításával kapcsolatos 
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szabálysértési ügyben a Bizottság 2002. március 20-án úgy döntött, hogy az Európai 
Bírósághoz fordul. 

Időközben a francia hatóságok megküldtek egy rendelettervezetet a Bizottság szervei részére. 
A tervezet pontos hatósugara, valamint esetleges kihatásai azonban további kérdéseket 
vetettek fel. A Bizottság ezért 2002. július 17-én úgy döntött, hogy a bírósági eljárás 
felfüggesztését kéri annak érdekében, hogy a francia hatóságokkal megtárgyalhassa az új 
törvény gyakorlati következményeit. 

A Bizottság szervei nem mulasztják el értesíteni a Petíciós Bizottságot a szabálysértési eljárás 
további fejleményeiről.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2003. április 8.

A petíció tárgya az a Franciaország ellen indított szabálysértési eljárás, mely a más 
tagállamok közalkalmazotti munkakörében megszerzett szakmai gyakorlatnak és szolgálati 
időnek a közalkalmazotti munkaviszonyba történő beszámítását érinti. 

2002 októberében a francia hatóságok rendeletet hoztak a más tagállamok közalkalmazotti 
munkakörében megszerzett szakmai gyakorlatnak és szolgálati időnek a közalkalmazotti 
munkaviszonyba történő beszámítására vonatkozóan (2002. október 24-i 2002-1294. sz. 
rendelet az állami köztisztviselői testületben vagy egyéb közintézményben alkalmazott, a 
többi közösségi tagállam és az Európai Gazdasági Térségi tagállamok polgárainak jogállására 
és besorolására vonatkozó általános előírásokról (HL 251, 2002.10.26, 17796 o.).

A Bizottság szervei úgy vélik, hogy e rendelet alkalmazásával elvileg megoldódnak a 
bevándorló munkavállalók, köztük a petíció benyújtójának függőben lévő ügyei. A Bizottság 
szervei szigorúan ellenőrizni kívánják a függőben lévő ügyek esetében a rendelet 
végrehajtását, hogy dönthessenek a szabálysértési eljárás esetleges folytatásáról.

A Bizottság szervei nem mulasztják el értesíteni a Petíciós Bizottságot a szabálysértési eljárás 
további fejleményeiről.

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2003. július 17.

A petíció tárgya az a Franciaország ellen indított szabálysértési eljárás, mely a más 
tagállamok közalkalmazotti munkakörében megszerzett szakmai gyakorlatnak és szolgálati 
időnek a közalkalmazotti munkaviszonyba történő beszámítását érinti. 

A Bizottság szervei tartják a kapcsolatot a francia hatóságokkal, és ellenőrzik, hogy megoldja-
e az új francia rendelet a bevándorló munkavállalók függőben lévő ügyeit. 

A Bizottság szervei nem mulasztják el értesíteni a Petíciós Bizottságot a szabálysértési eljárás 
további fejleményeiről.

9. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2004. január 14.
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A petíció tárgya az a Franciaország ellen indított szabálysértési eljárás, mely a más 
tagállamok közalkalmazotti munkakörében megszerzett szakmai gyakorlatnak és szolgálati 
időnek a közalkalmazotti munkaviszonyba történő beszámítását érinti. 

A Bizottság szervei a közelmúltban érintkezésbe léptek minden olyan panaszossal és petíciót 
benyújtó személlyel, akiket érint a 2002-1294. sz. rendelet (2002. október 24-i 2002-1294. sz. 
rendelet az állami köztisztviselői testületben vagy egyéb közintézményben alkalmazott, a 
többi közösségi tagállam és az Európai Gazdasági Térségi tagállamok polgárainak jogállására 
és besorolására vonatkozó általános előírásokról (HL 251, 2002.10.26, 17796 o.), annak 
ellenőrzésére, hogy az új rendelet alapján megfelelően rendeződött-e az ügyük. A petíció 
benyújtója még nem válaszolt, de a válaszadás határideje még nem járt le.   

A Bizottság szervei nem mulasztják el értesíteni a Petíciós Bizottságot a szabálysértési eljárás 
további fejleményeiről.

10. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2004. június 18.

A petíció tárgya az a Franciaország ellen indított szabálysértési eljárás, mely a más 
tagállamok közalkalmazotti munkakörében megszerzett szakmai gyakorlatnak és szolgálati 
időnek a közalkalmazotti munkaviszonyba történő beszámítását érinti. 

A petíció benyújtója úgy nyilatkozott, hogy ügye még nem rendeződött. A Bizottság szervei 
információt kértek a francia hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy milyen módon rendezik 
majd a kérelmezőnek és más állampolgároknak az ügyét. A francia hatóságok azt válaszolták 
a Bizottság szervei megkeresésére, hogy jelenleg tanulmányozzák a függő ügyek részleteit, és 
ezt követően értesítik majd a Bizottság szerveit az eredményekről. 

A Bizottság szervei nem mulasztják el értesíteni a Petíciós Bizottságot a szabálysértési eljárás 
további fejleményeiről.

11. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2005. május 3.

A petíció tárgya az a Franciaország ellen indított szabálysértési eljárás, mely a más 
tagállamok közalkalmazotti munkakörében megszerzett szakmai gyakorlatnak és szolgálati 
időnek a közalkalmazotti munkaviszonyba történő beszámítását érinti.

A francia hatóságok új szabályokat vezettek be a három közszolgálati jogállásra vonatkozóan 
(köztisztviselő, önkormányzati közalkalmazott, és egészségügyi közalkalmazott). A Bizottság 
szervei úgy vélik, hogy a három új rendeletnek (melyek nagyon hasonló módon vannak 
megfogalmazva) elviekben olyan megoldásra kellene vezetnie az egyes esetekben (beleértve a 
petíció benyújtójának esetét), amely összhangban van a munkavállalók szabad mozgását 
szabályozó közösségi törvényekkel. 

Mi több, a francia hatóságok arról tájékoztatták a Bizottság szerveit, hogy minden migráns 
munkavállaló helyzetét újra fogják értékelni oly módon, hogy más tagállamokban szerzett 
szakmai gyakorlatukat figyelembe vegyék. E célból egy egyenértékűséget vizsgáló 
bizottságot állítottak fel, amely minden ügyet megvizsgál. A Bizottság szervei tájékoztatták a 
petíció benyújtóját e fejleményekről. A Bizottság szerveinek információi szerint az 
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egyenértékűséget vizsgáló bizottság már megkezdte működését. 

Mindezek fényében a Bizottság 2004. augusztus 11-én elállt a Bíróságon júniusban 
kezdeményezett C-230/04 sz. ügytől.

12. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2009. február 20.

A kérdéses petíció 2005-ben lett lezárva. Tárgya a diplomák elismerése a más tagállamokban 
való munkavégzés céljából, illetve a más tagállamokban megszerzett szakmai gyakorlat és 
szolgálati idő beszámítása a munkafeltételek – nevezetesen a bérszint – meghatározásába.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtója 2008 júliusában újabb beadvánnyal élt a Petíciós Bizottság felé, 
amelyben kifogást emel az ellen a módszer ellen, amellyel a francia hatóságok munkabére 
meghatározása során szakmai tapasztalatát beszámították (a 2006.12.05-i rektori határozat 
értelmében). Elsősorban azt a tényt kifogásolja, hogy a Franciaországban helyettes tanítóként 
megszerzett szakmai tapasztalatát (1993.09.01. – 2001.08.31.) csak felében számították be. 
Ha Franciaországban közalkalmazottként dolgozott volna, szakmai tapasztalatát teljes 
egészében beszámították volna. Az érintett időszakban a petíció benyújtója úgy érezte, 
„kényszerű helyettesi” pozícióban van, ugyanis a CAPES (Certificat d'aptitude au professorat 
de l'enseignement du second degré) vizsga sikeres letételéig nem vehették fel közalkalmazotti 
munkakörbe. Úgy véli, hogy szakmai tapasztalatát közalkalmazotti szolgálatként kellett volna 
figyelembe venni, hiszen korábban Olaszországban már dolgozott közalkalmazottként. 

A petícióval kapcsolatos korábbi közleményekben a Bizottság szervei általános tájékoztatást 
nyújtottak a diplomák elismerésére vonatkozó közösségi szabályokról, valamint arról, hogy 
hogyan kell alkalmazni ezeket a szabályokat a petíció benyújtójának esetében. A Bizottság 
szervei hangsúlyozták, hogy a tanítói diploma elismerése lehetővé tenné a petíció benyújtója 
számára, hogy a francia diplomával rendelkezőkkel azonos feltételek mellett részt vegyen a 
tanári beosztáshoz Franciaországban szükséges versenyvizsgán. Az a tény, hogy a petíció 
benyújtója egy másik tagállamban már dolgozott tanítóként, nem menti fel őt a fogadó ország 
oktatói álláspályázati eljárásai – nevezetesen Franciaországban a CAPES vizsga letétele –
alól. Ugyanakkor azonban nem kötelezhették volna őt arra, hogy az egyetemi tanárképző 
intézetben továbbképzési kurzusokon vegyen részt. 

Ami a diplomák elismerését illeti, a benyújtott dokumentumokban nincsen arra utaló 
információ, hogy a francia hatóságok késleltették volna a petíció benyújtója által szerzett 
diplomák elismerésére vonatkozó kérelem elbírálását. Ha hasonló késedelmet tapasztalt volna, 
a petíció benyújtójának a nemzeti jogorvoslati rendszerhez kellene fordulnia, mert az illetékes 
a kompenzációs kérdések megítélésében. 

A 2003-ban született Burbaud-ítélet1 nyomán a Bizottság megváltoztatta álláspontját azzal a 
kötelezettséggel kapcsolatban, amely a más tagállamokban teljes képesítést szerzett oktatók 
munkavállalását a CAPES vizsga letételéhez köti, és szabálysértési eljárást indított 
Franciaországgal szemben a kérdésben. A Bizottság úgy véli, hogy a francia hatóságoknak 
módosítaniuk kell a más tagállamokban teljes jogú képesítést szerzett oktatók 

                                               
1 C-285/01 számú ügy, Burbaud, EGHT [2003] I-08219
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munkavállalására vonatkozó szabályokat, oly módon alakítva át azokat, hogy az érintetteknek 
ne kelljen vizsgát tenniük ahhoz, hogy a francia közszolgálati szférában történő 
foglalkoztatáshoz szükséges képzésben részt vehessenek. A francia oktatók felvételi 
rendszerének reformja jelenleg is folyamatban van. 

A vizsgált esetben a petíció benyújtója 2001-ben sikeresen letette a CAPES vizsgát. A 
Bizottság szervei szerint abban az adott időszakban az a kötelezettség, hogy a petíció 
benyújtójának le kellett tennie a CAPES vizsgát a közszolgálati szférában való 
munkavállaláshoz, nem jelentette a közösségi jog sérelmét. 

A fenti magyarázat fényében a Bizottság szervei szerint a petíció benyújtójának saját döntése 
volt, hogy szerződéses segédtanítóként dolgozott, mielőtt jelentkezett volna a CAPES 
vizsgára. 

Ami a szakmai tapasztalat figyelembe vételét illeti a bérszint meghatározása tekintetében, a 
kérdés nem a más tagállamokban szerzett szakmai tapasztalatok figyelembe vételére 
vonatkozik, hanem a Franciaországban szerzett tapasztalatokra. 

A más tagállamokban szerzett szakmai tapasztalat figyelembe vételének kérdése állt a (2000-
ben benyújtott) petíció második felének középpontjában, illetve ez a kérdés váltotta ki a 
Franciaország ellen elindított szabálysértési eljárást is, amely a francia szabályok 
megreformálását eredményezte a közösségi joggal való megfelelőség érdekében (három 
rendelet elfogadásával a három közszolgálati területre vonatkozóan). A vizsgált konkrét 
esetben a petíció ezen aspektusait a francia hatóságok rendezték, amit a petíció benyújtója is 
megerősített. 

Következtetés

Ami a petícióban felvetett új kérdést – a petíció benyújtójával szemben a munkakörülmények 
tekintetében tanúsított bánásmódot – illeti, a Bizottság szervei úgy vélik, hogy a francia 
hatóságok a közösségi jog egyenlő bánásmódra vonatkozó elveivel összhangban jártak el, 
mivel a (segédtanítóként szerzett) szakmai tapasztalat éveit ugyanúgy beszámították, ahogyan
egy francia oktató esetében tették volna (vagyis felében). A Bizottság álláspontja szerint az a 
tény, hogy a petíció benyújtója Olaszországban már dolgozott közalkalmazottként, nem 
kötelezi a francia hatóságokat rá, hogy ott megszerzett szakmai tapasztalatát közszolgálati
évekként vegyék számításba. 
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