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Temats: Lūgumraksts Nr. 900/2000, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Maria 
Grazia Fiorini, par Itālijā iegūtā diploma un pieredzes neatzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir saņēmusi diplomu Itālijā, kur viņa ieguva tiesības mācīt un
izmantoja tās piecus gadus. Vēlāk viņa ieguva Francijas pilsonību un pārcēlās uz dzīvi 
Francijā, kur viņa māca jau septiņus gadus. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka rektora 
mācību sarakstu izstrādes laikā netiek ņemta vērā nedz viņas Itālijā iegūtā izglītība, nedz 
pieredze.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2001. gada 12. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 175. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2001. gada 28. jūnijā

Maria Grazia Fiorini ir ieguvusi skolotājas diplomu Itālijā. Viņa mācīja Itālijā piecus 
gadus. Pēc tam viņa pārcēlās uz dzīvi Francijā, kura viņa septiņus gadus strādāja kā 
nediplomēta skolotāja. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka a) Francijas varas iestādes 
nav atzinušas viņas diplomu un b) tās nav ņēmušas vērā viņas profesionālo pieredzi 
karjeras veidošanā.

Attiecībā uz pirmo jautājumu Komisija atzīmē, ka lūgumraksta iesniedzējas diploma 
atzīšanu regulē Direktīva 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības 
diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību. Saskaņā ar
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direktīvas noteikumiem, uzņēmējdalībvalsts (šajā gadījumā — Francijā) atļauj pildīt 
profesionālos pienākumus savā teritorijā Kopienas pilsonim, kam nav attiecīga šajā valstī 
iegūta diploma, bet kura rīcībā ir diploms, kas pieprasīts, lai varētu darboties tajā pašā 
profesijā citā dalībvalstī (šajā gadījumā — Itālijā).

Šī direktīva nenosaka automātisku līdzvērtības sistēmu starp Eiropas Savienības 
diplomiem. Sistēmas pamatā ir savstarpējas uzticības princips, proti, ja imigrantam ir
nepieciešamā kvalifikācija, kas pieļauj darbošanos profesijā dalībvalstī, tā principā ir 
atzīstama, lai varētu darboties tajā pašā profesijā uzņēmējdalībvalstī, neskatoties uz
atšķirībām dalībvalstu izglītības sistēmās. Nav izstrādāta diplomu līdzvērtības tabula vai 
tādu diplomu saraksts, kas uzskatāmi par a priori līdzvērtīgiem dalībvalstīs. Katra prasība 
ir nododama individuālai izskatīšanai uzņēmējdalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Direktīva 89/48/EEK paredz, ka gadījumos, ja ir ievērojamas atšķirības starp imigranta 
iegūto izglītību un uzņēmējdalībvalstī noteiktajām izglītības prasībām, 
uzņēmējdalībvalsts varas iestādes var piemērot vienu no direktīvā paredzētajiem 
kompensācijas pasākumiem: adaptācijas laikposmu vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudi 
(pēc ieinteresētās personas izvēles).

Francijā privātajā sektorā, kam nav saistības ar valsts izglītību, ir brīva pieeja skolotāja 
profesijai, un, lai varētu tajā darboties, nav nepieciešams diploms. Tādējādi, lai varētu 
strādāt par skolotāju privātajā sektorā, imigranta rīcībā nav jābūt atzīšanas dokumentam, 
ko izdevusi oficiāla Francijas instance.

Valsts sektorā un privātajā sektorā, ko saista līgumattiecības ar valsti, skolotājus nolīgst 
konkursa kārtībā, kurā var piedalīties Kopienas pilsoņi. Lai varētu piedalīties konkursā, 
kura rezultātā ir iespējams iegūt skolotāja darbu, Maria Grazia Fiorini vispirms ir 
jāpanāk sava diploma atzīšana. Šim nolūkam viņai jāiesniedz atzīšanas pieprasījums 
kompetentajai iestādei (Valsts izglītības ministrijai un Augstākās izglītības un pētniecības 
ministrijai).

Piešķirtā atzīšana ļaus Maria Grazia Fiorini piedalīties Francijas rīkotajos konkursos par 
skolotāju pieņemšanu darbā ar tādiem pašiem nosacījumiem (tiesībām un pienākumiem) 
kā Francijā iegūtu diplomu īpašniekiem.

Sekmīgi izturot konkursu, skolotājiem praktikantiem parasti jāiziet profesionāla 
apmācība, ko organizē skolotāju profesionālās apmācības institūti (IUFM). Tomēr 
kandidātiem, kas var pierādīt, ka izglītība, ko viņi ieguvuši izcelsmes valstī, ir līdzvērtīga 
skolotāju praktikantu izglītībai IUFM, nav obligāti jāiziet apmācība IUFM, un viņus var 
nekavējoties norīkot darbā izglītības iestādē. Gan iecelšana amatā valsts sektorā, gan
līguma noslēgšana privātajā sektorā notiek vienu gadu pēc „pārbaudes” perioda.

Tas, ka Maria Grazia Fiorini jau ir strādājusi par skolotāju citā dalībvalstī, neatbrīvo 
viņu no pienākuma izpildīt prasības, kas attiecas uz skolotāju personāla pieņemšanu 
darbā un kas pastāv uzņēmējdalībvalstī (šajā gadījumā — konkurss). Turklāt iepriekš
minētās direktīvas 3. pants paredz, ka imigrantam jāļauj veikt kvalificētu darbu ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz dalībvalsts pilsoņiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka 
lūgumraksta iesniedzēja jau ir ieguvusi skolotājas diplomu citā dalībvalstī, viņu nedrīkst 
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piespiest atkārtoti iegūt izglītību IUFM, lai saņemtu skolotāja diplomu Francijā, kas ir 
skolu pasniedzēja kvalifikācijas atbilstības sertifikāts (CAPES).

Profesionālās pieredzes atzīšana

Vēl lūgumrakstā ir iekļauts jautājums par citās dalībvalstīs iegūtas profesionālās 
pieredzes un darba pieredzes atzīšanu, lai noteiktu profesionālās priekšrocības Francijas 
valsts sektorā.

Izrādās, ka Kopienas darba ņēmējiem, kas jau noteiktu gadu skaitu ir strādājuši
dalībvalsts valsts sektorā, rodas problēmas tikt pieņemtiem darbā Francijas civildienestā, 
jo viņu iepriekš iegūtā profesionālā pieredze netiek vai tiek nepilnvērtīgi ņemta vērā 
profesionālās kvalifikācijas un darba stāža noteikšanā, lai gan valsts tiesību normās ir 
ņemti vērā nodarbinātības periodi Francijas valsts sektorā. Šā iemesla dēļ darba ņēmēji 
zaudē priekšrocības par iepriekšējās nodarbinātības periodu, un viņiem jāsāk profesionālā 
karjera pilnībā no jauna, vai arī viņiem nosaka zemāku klasifikācijas līmeni. Šī situācija 
īpaši skar skolotājus un ārstus.

EKT jau ir pasludinājusi spriedumus trīs lietās par dalībvalsts valsts sektorā uzkrātas 
profesionālās pieredzes un darba stāža ņemšanu vērā finanšu nolūkā, iestājoties citas 
dalībvalsts civildienestā (1998. gada 15. janvāra spriedums lietā C-15/96 Schöning, 
Recueil, I-47. lpp.; 1998. gada 12. marta spriedums lietā C-187/96 Komisija/Grieķija, 
Recueil, I-1095. lpp.; 2000. gada 30. novembra spriedums lietā C-195/98 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, vēl nav publicēta Recueil).

Tāpēc Komisija uzskata, ka vienlīdzīgas attieksmes princips pret Kopienas darba 
ņēmējiem, kas paredzēts EK līguma 39. pantā un Regulas (EEK) Nr. 1612/68 7. panta 
1. punktā, ir interpretējams tādā nozīmē, ka tas paredz, ka Francijas administrācijai 
nodarbinātības periods līdzīgā darbības jomā, kas ir uzkrāts citas dalībvalsts valsts 
sektorā, ir jāņem vērā pie tādiem pašiem nosacījumiem, kādi piemērojami pieredzei, kas 
uzkrāta Francijas valsts sektorā. Jaunākajā spriedumā Tiesa apstiprināja šo interpretāciju 
un precizēja, ka prasības, kas attiecas uz citās dalībvalstīs nostrādātu laiku, nedrīkst būt 
stingrākas kā prasības, kas attiecas uz līdzīgās iestādēs nostrādātu laiku 
uzņēmējdalībvalstī.

Tādējādi galveno problēmu rada nodarbinātības periodu salīdzināšanas metode un īpaši 
pieņemami salīdzināšanas kritēriji. Komisija nevar pieņemt, ka diplomēta vai 
nediplomēta darbinieka statuss, kāds darba ņēmējam bijis nodarbinātības laikā valsts 
sektorā, tiek piemērots kā salīdzināšanas kritērijs. Turklāt ir jāuzsver, ka risks diskriminēt 
valsts pilsoņus (šajā gadījumā — Francijas pilsoņus) nav attaisnojums diskriminējošai
attieksmei pret migrējošiem darba ņēmējiem.

Lūgumraksta iesniedzējas gadījumā Francijas varas iestāžu pienākums ir ņemt vērā 
nodarbinātības periodu, ko lūgumraksta iesniedzēja ieguvusi līdzīgas profesionālās 
darbības jomā Itālijas valsts sektorā, piemērojot tos pašus nosacījumus, kas attiecināmi uz 
pieredzi, kas uzkrāta Francijas valsts sektorā. Ja lūgumraksta iesniedzēja piekrīt, 
Komisija iekļaus viņas gadījumu pārrunās ar Francijas varas iestādēm pārkāpuma 
procedūras ietvaros, ko tā ir uzsākusi pret Francijas Republiku, kurai 2001. gada aprīlī 
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tika nosūtīts argumentēts atzinums.

Komisijas dienesti turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras 
turpmāko norisi.

4. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2001. gada 13. decembrī

Profesionālās pieredzes atzīšana

Pārkāpuma procedūra pret Francijas Republiku par problēmām, kas saistītas ar profesionālās 
pieredzes atzīšanu, vēl aizvien ir procesā. Francijas varas iestādes ir sniegušas detalizētu 
atbildi uz argumentēto atzinumu, ko Komisija bija nosūtījusi aprīlī. Šī atbilde tiks pārsūtīta, 
tiklīdz savu viedokli būs paudusi Francijas Valsts padome.

Pēc tam Komisija novērtēs Francijas atbildi un pieņems lēmumu, vai ir pamats uzsākt nākamo 
pārkāpumu procedūras posmu.

Komisijas dienesti turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras 
turpmāko norisi.

5. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2002. gada 22. aprīlī

2001. gada 23. aprīlī Komisija nosūtīja Francijas Republikai argumentētu atzinumu par citas 
dalībvalsts valsts sektorā iegūtas profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu, lai noteiktu 
profesionālās priekšrocības.

Ņemot vērā, ka Komisija nav apmierināta ar atbildēm, kas saņemtas no Francijas varas 
iestādēm, 2002. gada 20. martā tā pieņēma lēmumu nodot šo lietu izskatīšanai Eiropas 
Kopienu Tiesai.

Komisijas dienesti turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras 
turpmāko norisi.

6. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2002. gada 12. decembrī

2002. gada 20. martā Komisija pieņēma lēmumu nodot Eiropas Kopienu Tiesai izskatīšanai 
lietu par pārkāpuma procedūru pret Franciju par citas dalībvalsts valsts sektorā iegūtas 
profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu, lai noteiktu profesionālās priekšrocības. 

Pa to laiku Francijas varas iestādes nosūtīja Komisijai dekrēta projektu. Tomēr šā projekta 
precīzais apmērs, kā arī iespējamās sekas izraisīja papildu jautājumus. Lai varētu pārrunāt 
jauno noteikumu praktiskās sekas ar Francijas varas iestādēm, 2002. gada 17. jūlijā Komisija 
pieņēma lēmumu par lietas izskatīšanas pagarināšanu.

Komisijas dienesti turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras 
turpmāko norisi.
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7. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2003. gada 8. aprīlī

Šis lūgumraksts attiecas uz pārkāpuma procedūru pret Franciju par citas dalībvalsts valsts 
sektorā iegūtas profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu, lai noteiktu profesionālās 
priekšrocības.

2002. gada oktobrī Francijas varas iestādes pieņēma dekrētu par citā dalībvalstī iegūtas 
profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu (2002. gada 24. oktobra Dekrēts Nr. 2002-
1294, kas nosaka vispārējos noteikumus saistībā ar Eiropas Kopienas dalībvalstu vai citas 
Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts pilsoņu situāciju un klasifikācijas nosacījumiem, kas 
iecelti amatā valsts ierēdņu vai augstskolu sistēmā (OV Nr. 251, 26.10.2002., 17796. lpp.).

Komisija uzskata, ka principā šā dekrēta piemērošana varētu sniegt atrisinājumu migrējošo 
darba ņēmēju, tajā skaitā šā lūgumraksta iesniedzējas, gadījumos, kas atrodas izskatīšanā. 
Komisija ir paredzējusi stingri uzraudzīt dekrēta piemērošanu izskatāmajiem gadījumiem, lai 
pieņemtu lēmumu par nākamo pārkāpuma procedūras posmu.

Komisijas dienesti turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras 
turpmāko norisi.

8. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2003. gada 17. jūlijā

Šis lūgumraksts attiecas uz pārkāpuma procedūru pret Franciju par citas dalībvalsts valsts 
sektorā iegūtas profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu, lai noteiktu profesionālās 
priekšrocības. 

Komisija ir izveidojusi saziņu ar Francijas varas iestādēm, lai pārbaudītu, vai jaunais 
Francijas dekrēts atrisinās migrējošo darba ņēmēju izskatīšanā esošos gadījumus.

Komisijas dienesti turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras 
turpmāko norisi.

9. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2004. gada 14. janvārī

Šis lūgumraksts attiecas uz pārkāpuma procedūru pret Franciju par citas dalībvalsts valsts 
sektorā iegūtas profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu, lai noteiktu profesionālās 
priekšrocības. 

Komisija nesen sazinājās ar visiem prasītājiem un lūgumrakstu iesniedzējiem, uz kuriem 
attiecas 2002. gada 24. oktobra Dekrēts Nr. 2002-1294 (kas nosaka vispārējos noteikumus 
saistībā ar Eiropas Kopienas dalībvalstu vai citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts 
pilsoņu situāciju un klasifikācijas nosacījumiem, kas iecelti amatā valsts ierēdņu vai 
augstskolu sistēmā (OV Nr. 251, 26.10.2002., 17796. lpp.)), lai pārbaudītu, vai viņu gadījumi 
ir pareizi atrisināti, pamatojoties uz jauno dekrētu. Lūgumraksta iesniedzēja vēl nav 
atbildējusi, bet termiņš, kas noteikts atbildes iesniegšanai, vēl nav beidzies.

Komisijas dienesti turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras 
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turpmāko norisi.

10. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2004. gada 18. jūnijā

Šis lūgumraksts attiecas uz pārkāpuma procedūru pret Franciju par citas dalībvalsts valsts 
sektorā iegūtas profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu, lai noteiktu profesionālās 
priekšrocības. 

Lūgumraksta iesniedzēja atbildēja, ka viņas gadījums vēl aizvien nav atrisināts. Komisija 
pieprasīja Francijas varas iestādēm sniegt informāciju par to, kā tiks atrisinātas lūgumraksta 
iesniedzējas un citu pilsoņu lietas. Francijas varas iestādes informēja Komisiju, ka pašlaik tās 
izvērtē izskatīšanā esošo lietu detaļas un informēs Komisiju par rezultātiem.

Komisijas dienesti turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par pārkāpumu procedūras 
turpmāko norisi.

11. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2005. gada 3. maijā

Šis lūgumraksts attiecas uz pārkāpuma procedūru pret Franciju par citas dalībvalsts valsts 
sektorā iegūtas profesionālās pieredzes un darba stāža atzīšanu, lai noteiktu profesionālās 
priekšrocības.

Francijas varas iestādes pieņēma jaunus noteikumus trim civildienestiem (valsts civildienests, 
teritoriālais civildienests un slimnīcu civildienests). Komisija uzskata, ka principā trīs jaunie 
dekrēti (kuru formulējums ir ļoti līdzīgs) varētu sniegt risinājumu atsevišķām lietām (tajā 
skaitā lūgumraksta iesniedzējas gadījumā), kas ir saderīgas ar Kopienas tiesību aktiem par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos.

Turklāt Francijas varas iestādes informēja Komisiju, ka tās pārskatīs visu migrējošo darba 
ņēmēju gadījumus, lai ņemtu vērā viņu profesionālo pieredzi, kas iegūta citās dalībvalstīs. 
Šim nolūkam tika izveidota atbilstības komiteja, kas izskatīs visus gadījumus. Komisija 
informēja lūgumraksta iesniedzēju par šiem aspektiem. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo 
informāciju, atbilstības komiteja ir uzsākusi darbu.

Rezultātā 2004. gada 11. augustā Komisija atteicās no lietas C-230/04 izskatīšanas Eiropas 
Kopienu Tiesā, kas tika uzsākta jūnijā.

12. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2009. gada 20. februārī 

Šā lūgumraksta izskatīšana tika slēgta 2005. gadā. Tas bija saistīts ar diplomu atzīšanu, lai 
varētu veikt profesionālās darbības citā dalībvalstī, un citā dalībvalstī iegūtas profesionālās 
pieredzes un darba stāža atzīšanu, lai noteiktu darba nosacījumus, īpaši atalgojumu.

Komisijas novērojumi

2008. gada jūlijā lūgumraksta iesniedzēja nosūtīja Lūgumrakstu komitejai jaunu lūgumrakstu, 
kurā sūdzas par to, kā Francijas varas iestādes ņem vērā viņas profesionālo pieredzi, nosakot 
atalgojumu (kāds tas ir noteikts 2006. gada 5. decembra rektora lēmumā). Viņa īpaši sūdzas 
par to, ka viņas profesionālā pieredze, ko viņa ieguva, pildot nediplomētas skolotājas 
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pienākumus Francijā (no 1993. gada 1. septembra līdz 2001. gada 31. augustam), tika ņemta 
vērā tikai daļēji. Ja lūgumraksta iesniedzēja būtu strādājusi kā ierēdne Francijā, viņas 
profesionālā pieredze tiktu ņemta vērā pilnībā. Attiecīgā perioda laikā viņai šķita, ka viņa ir 
nonākusi „piespiedu mācību palīgspēka” situācijā, jo viņu nevarēja pieņemt darbā kā ierēdni, 
pirms viņa nebūs sekmīgi nokārtojusi CAPES pārbaudījumu (otrā līmeņa skolu pasniedzēja 
kvalifikācijas atbilstības sertifikāts). Viņa uzskata, ka šī pieredze ir jāņem vērā kā ierēdņa 
pieredze, jo iepriekš viņa jau bija strādājusi kā ierēdne Itālijā.

Sākotnējos paziņojumos par šo lūgumrakstu Komisija sniedza vispārēju informāciju par 
Kopienas noteikumiem attiecībā uz diplomu atzīšanu un šo noteikumu piemērošanu 
lūgumraksta iesniedzējas gadījumā. Komisija uzsvēra, ka skolotājas diploma atzīšana ļaus 
lūgumraksta iesniedzējai piedalīties Francijā rīkotā konkursā par skolotāju pieņemšanu darbā 
ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi tiek piemēroti Francijā iegūta diploma īpašniekiem. Tas, 
ka lūgumraksta iesniedzēja jau bija strādājusi par skolotāju citā dalībvalstī, neatbrīvoja viņu 
no pienākuma ievērot mācību personāla atlasei noteikto kārtību uzņēmējvalstī un īpaši no 
CAPES konkursa Francijā. Tieši otrādi, viņa nedrīkstēja būt spiesta iziet apmācību skolotāju 
izglītības institūtā.

Attiecībā uz diplomu atzīšanu lietā nav informācijas par to, ka Francijas varas iestādes būtu 
vilcinājušās ar lēmuma pieņemšanu par pieprasījumu atzīt lūgumraksta iesniedzējas diplomu. 
Ja tamlīdzīga vilcināšanās notika, lūgumraksta iesniedzējai vajadzēja meklēt atbalstu
nacionālās palīdzības sistēmā, kas ir kompetenta kompensācijas jautājumu risināšanā.

Pēc lēmuma Burbaud lietā1 2003. gadā Komisija mainīja nostāju par pienākumu izturēt 
CAPES konkursu, lai pieņemtu darbā skolotājus, kas jau acīmredzami ieguvuši kvalifikāciju 
citā dalībvalstī, un uzsāka par šo tematu pārkāpumu procedūru pret Franciju. Komisija 
uzskata, ka Francijas varas iestādēm jāpieņem darbā pieņemšanas noteikumi skolotājiem, kas 
ir acīmredzami kvalificēti jomā citā dalībvalstī, tādā veidā, lai šie skolotāji nebūtu spiesti 
piedalīties konkursos, kuru mērķis ir nolīgt personas apmācībai, kuras noslēgumā uzvarētāji 
iegūst darbu Francijas civildienestā. Patlaban notiek reformas skolotāju darbā pieņemšanas 
sistēmā.

Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja ir sekmīgi izturējusi CAPES konkursu 2001. gadā. 
Komisija uzskata, ka tolaik lūgumraksta iesniedzējas pienākums izturēt CAPES 
pārbaudījumu, lai viņu varētu nolīgt kā ierēdni, nebija Kopienas tiesību aktu pārkāpums.

Pamatojoties uz šiem paskaidrojumiem, Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja pati 
izvēlējās strādāt kā līgumskolotāja pirms dalības CAPES konkursā.

Attiecībā uz noteikumiem par profesionālās pieredzes ņemšanu vērā atalgojuma noteikšanā 
jautājums ir saistīts nevis arī citā dalībvalstī, bet ar Francijā iegūtas profesionālās pieredzes 
ņemšanu vērā.

Jautājums par citā dalībvalstī iegūtas profesionālās pieredzes ņemšanu vērā bija lūgumraksta 
otrās daļas (saņemts 2000. gadā) un pārkāpuma procedūras pamatā, kas tika uzsākta pret 
Franciju un kuras rezultātā tika veiktas reformas Francijas noteikumos, lai nodrošinātu 
atbilstību Kopienas tiesību aktiem (pieņemot trīs dekrētus par trim civildienestiem). 
                                               
1 2003. gada lieta C-285/01 Burbaud, Recueil, I-08219. lpp.
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LV                          Ārējais tulkojums

Konkrētajā gadījumā šos lūgumraksta aspektus regulēja Francijas varas iestādes, un to 
apstiprināja lūgumraksta iesniedzēja.

Secinājums

Attiecībā uz jauno jautājumu par attieksmi pret lūgumraksta iesniedzēju darba nosacījumos 
Komisija uzskata, ka Francijas varas iestādes ir ievērojušas Kopienas tiesību aktu principus, 
kas saistīti ar vienlīdzīgu attieksmi, jo tās ņēma vērā profesionālās pieredzes (kas uzkrāta, 
strādājot par nediplomētu skolotāju) gadus tikpat lielā mērā, kā tas tiktu darīts franču 
skolotāja gadījumā (daļēji). Tā uzskata, ka tas, ka lūgumraksta iesniedzēja jau bija ierēdne 
Itālijā, neuzliek Francijas varas iestādēm par pienākumu ņemt vērā viņas profesionālo 
pieredzi kā šīs dalībvalsts ierēdnei.
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