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Dotyczy: Petycji 900/2000, którą złożyła Maria Grazia Fiorini (Francja), w sprawie 
nieuznania jej dyplomu i doświadczenia zdobytego we Włoszech

1. Streszczenie petycji-

Autorka petycji uzyskała swój dyplom we Włoszech, gdzie zdobyła tytuł uprawniający ją do 
nauczania i gdzie wykonywała swój zawód przez pięć lat. Otrzymała ona następnie 
obywatelstwo francuskie i przeprowadziła się do Francji, gdzie nauczała przez siedem lat. 
Składająca petycję skarży się, że ani jej włoski tytuł ani jej doświadczenie nie zostały uznane 
podczas sporządzania kuratoryjnych list nauczycieli.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 kwietnia 2001 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 175 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 czerwca 2001 r.

Maria Grazia Fiorini jest posiadaczką dyplomu nauczyciela uzyskanego we Włoszech. Uczyła 
we Włoszech przez pięć lat. Następnie przeprowadziła się do Francji, gdzie uczyła jako 
nauczyciel pomocniczy przez 7 lat. Autorka petycji skarży się, że a) władze francuskie nie 
uznały jej dyplomu i b) nie wzięły pod uwagę jej doświadczenia zawodowego dla celów 
kariery.

Odnośnie pierwszej kwestii, Komisja pragnie zauważyć, że uznanie dyplomu autorki petycji 
podlega dyrektywie 89/48/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół 
wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia 
zawodowego. W myśl tej dyrektywy przyjmujące państwo członkowskie (w tym wypadku 
Francja) powinno zezwolić na wykonywanie zawodu na jego terytorium obywatelowi 
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Wspólnoty, który nie posiada wymaganego dyplomu tego kraju, ale posiada dyplom 
wymagany do wykonywania tego samego zawodu w innym państwie członkowskim (w tym 
wypadku we Włoszech).

Dyrektywa ta nie wprowadziła systemu automatycznej równoważności pomiędzy dyplomami 
Unii Europejskiej. System ten opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania tak, że, 
w przypadku, gdy migrant posiada wszystkie kwalifikacje wymagane do wykonywania 
zawodu w jednym z państw członkowskich, powinny one w zasadzie zostać uznane w celu 
wykonywania tego samego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim i to bez 
względu na różnice pomiędzy systemami szkolnictwa państw członkowskich. Nie istnieje 
tabela równoważności między dyplomami czy też lista dyplomów, które powinny być z góry
uważane za równoważne w państwach członkowskich. Każdy wniosek musi być rozpatrzony 
indywidualnie przez właściwe służby państwa przyjmującego.

Dyrektywa 89/48/EWG przewiduje, że w przypadku istotnych różnic w treści lub czasie 
trwania między kształceniem i szkoleniem zdobytym przez migranta a kształceniem 
i szkoleniem wymaganym w przyjmującym państwie członkowskim, władze tego państwa 
mogą zastosować jeden ze środków kompensacyjnych przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie: albo staż adaptacyjny albo test umiejętności (do wyboru zainteresowanego).

We Francji, w sektorze prywatnym niezwiązanym ze szkolnictwem publicznym, dostęp do 
zawodu nauczyciela jest wolny i nie wymaga posiadania dyplomu. Aby podjąć pracę 
nauczyciela, migrant nie potrzebuje więc dokumentu uznania dyplomu wydanego przez
oficjalny organ francuski.

W sektorze publicznym i sektorze prywatnym związanym umową z państwem, nauczyciele są 
rekrutowani drogą konkursów, otwartych dla obywateli Wspólnoty. Aby zostać dopuszczoną 
do konkursu pozwalającego na podjęcie pracy jako nauczyciel, Maria Grazia Fiorini musi 
otrzymać najpierw uznanie swego dyplomu. W tym celu, musi wystąpić z wnioskiem 
o uznanie do właściwej władzy (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego 
i Badań).

Dokonanie uznania pozwoli Marii Grazii Fiorini uczestniczyć w konkursach organizowanych 
we Francji w celu rekrutacji nauczycieli na tych samych warunkach (te same prawa i te same 
obowiązki), co posiadaczom dyplomów francuskich.

Po zdaniu konkursu, nauczyciele stażyści muszą z reguły odbyć szkolenie i kształcenie 
zawodowe organizowane przez uniwersyteckie instytuty kształcenia i szkolenia nauczycieli 
(instituts universitaires de formation des maîtres- IUFM). Jednakże kandydaci mogący 
wykazać, że odbyli w ich kraju pochodzenia kształcenie i szkolenie równoważne 
z kształceniem i szkoleniem zapewnianym nauczycielom stażystom w ramach IUFM, są 
zwolnieni z kształcenia i szkolenia w IUFM i mogą być bezpośrednio przydzieleni do 
placówki szkolnej. Mianowanie w sektorze publicznym i ostateczny kontrakt w sektorze 
prywatnym następują, w obydwu przypadkach, po roku stażu „próbnego”.

Istotnie, fakt, że Maria Grazia Fiorini była już nauczycielką w innym państwie członkowskim 
nie zwalnia jej z poddania się procedurom rekrutacji personelu nauczającego istniejącym w 
państwie przyjmującym (w tym przypadku konkursowi). Artykuł 3 przytoczonej dyrektywy 
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przewiduje bowiem, że migrant powinien mieć dostęp do zawodu, o którym mowa na tych 
samych warunkach, jakie są stosowane wobec obywateli państwa przyjmującego. 
Uwzględniając jednak fakt, że posiada ona już dyplom nauczyciela w innym państwie 
członkowskim, nie może ona zostać zmuszona do ponownego odbycia kształcenia i szkolenia 
w IUFM w celu zdobycia francuskiego dyplomu nauczyciela szkolnego, którym jest 
świadectwo uprawniające do nauczania w szkołach (certificat d'aptitude au professorat des 
écoles- CAPES).

Uznanie doświadczenia zawodowego

Petycja porusza też kwestię uznania doświadczenia zawodowego i stażu pracy zdobytych 
w innych państwach członkowskich w celu określenia wypływających z nich korzyści 
zawodowych we francuskim sektorze publicznym.

Okazuje się, że pracownicy wspólnotowi, którzy pracowali przez pewną liczbę lat w sektorze 
publicznym jednego z państw członkowskich mają trudności podczas rekrutacji przez 
francuską służbę publiczną wynikające z faktu, że ich wcześniejsze doświadczenie zawodowe 
nie jest albo jest tylko częściowo uwzględniane przy określaniu ich zaszeregowania 
zawodowego i stażu pracy, mimo że przepisy krajowe uwzględniają okresy zatrudnienia we 
francuskim sektorze publicznym. W związku z tym pracownicy tracą korzyści płynące 
z poprzednich okresów zatrudnienia i muszą zaczynać zupełnie od nowa swoją karierę 
zawodową lub też zostają zaszeregowani na niższym poziomie. Ta sytuacja dotyka 
w szczególności nauczycieli i lekarzy. 

ETS wypowiedział się już w trzech sprawach dotyczących kwestii uwzględniania, do celów 
zarobkowych, doświadczenia zawodowego i stażu pracy w służbie publicznej jednego 
państwa członkowskiego podczas obejmowania funkcji w służbie publicznej innego państwa 
członkowskiego (orzeczenie z dnia 15.01.1998, sprawa C-15/96, Schöning, Zbiór 1998, str. I-
47; orzeczenie z dnia 12.03.1998, sprawa C-187/96, Komisja przeciwko Republice Grecji, 
Zbiór 1998, str. I-1095; orzeczenie z dnia 30.11.2000, sprawa C-195/98, Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, jeszcze nie opublikowana w Zbiorze).

Co za tym idzie, służby Komisji uważają, że zasada równego traktowania pracowników 
Wspólnoty, określona w artykule 39 WE i w artykule 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1612/68, 
powinna być interpretowana w ten sposób, że domaga się, aby okresy zatrudnienia w zakresie 
porównywalnej działalności prowadzonej w sektorze publicznym innego państwa 
członkowskiego były uwzględniane przez administrację francuską na tych samych 
warunkach, co okresy zatrudnienia stosowane do doświadczenia zdobytego w francuskim 
sektorze publicznym. W ostatnim orzeczeniu Trybunał potwierdził tę interpretację i wyjaśnił, 
że wymogi stosowane do okresów zatrudnienia w innych państwach członkowskich nie 
powinny być bardziej ścisłe niż wymogi stosowane do okresów zatrudnienia 
w porównywalnych instytucjach przyjmującego państwa członkowskiego.

Centralnym problemem jest więc metoda porównywania okresów zatrudnienia, 
a w szczególności rozsądne kryteria porównawcze. Służby Komisji nie mogą zgodzić się, aby 
sam status jako taki, urzędnika mianowanego lub nie mianowanego, który pracownik posiadał 
podczas okresów zatrudnienia w sektorze publicznym, był stosowany jako kryterium 
porównawcze. Ponadto należy podkreślić, że ryzyko odwróconej dyskryminacji obywateli 
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własnego państwa (w tym przypadku Francji) nie może usprawiedliwiać dyskryminacyjnego 
traktowania pracowników migrujących.

Jeśli chodzi o przypadek autorki petycji, władze francuskie będą więc musiały uwzględnić te 
okresy zatrudnienia, które przepracowała ona w zakresie porównywalnej działalności we 
włoskim sektorze publicznym na tych samych warunkach, jakie są stosowane do 
doświadczenia zdobytego w francuskim sektorze publicznym. Jeżeli autorka petycji wyrazi
zgodę, służby Komisji włączą jej przypadek w rozmowy z władzami francuskimi w ramach 
procedury o naruszenie, którą Komisja wszczęła przeciwko Republice Francuskiej i w ramach 
której uzasadniona opinia została wysłana w kwietniu 2001.

Służby Komisji nie omieszkają powiadomić Komisji Petycji o dalszym przebiegu procedury 
o naruszenie.

4. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 13 grudnia 2001 r.

Uznanie doświadczenia zawodowego

Procedura o naruszenie przeciwko Republice Francuskiej dotycząca problemów związanych 
z uznaniem doświadczenia zawodowego jest jeszcze w toku. Władze francuskie 
zapowiedziały szczegółową odpowiedź na uzasadnioną opinię wysłaną przez Komisję 
w kwietniu. Odpowiedź ta zostanie przekazana, jak tylko wypowie się francuska Rada Stanu.

Komisja oceni następnie odpowiedź strony francuskiej i zdecyduje, czy należy przejść do 
następnego etapu procedury o naruszenie.

Służby Komisji nie omieszkają powiadomić Komisji Petycji o dalszym przebiegu procedury 
o naruszenie.

5. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 22 kwietnia 2002 r.

W kwestii uznania doświadczenia zawodowego i stażu pracy zdobytych w sektorze 
publicznym innego państwa członkowskiego w celu określenia korzyści zawodowych, 
Komisja wystosowała uzasadnioną opinię do władz Republiki Francuskiej dnia 23 kwietnia 
2001.

Jako że służby Komisji nie są usatysfakcjonowane odpowiedziami otrzymanymi od władz 
francuskich, Komisja zadecydowała dnia 20 marca 2002 o wniesieniu sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości.

Służby Komisji nie omieszkają powiadomić Komisji Petycji o dalszym przebiegu tej 
procedury.

6. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 12 grudnia 2002 r.

W kwestii procedury o naruszenie przeciwko Francji w sprawie uznania doświadczenia 
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zawodowego i stażu pracy zdobytych w sektorze publicznym innego państwa członkowskiego 
w celu określenia korzyści zawodowych, Komisja zdecydowała dnia 20 marca 2002 odwołać 
się do Trybunału Sprawiedliwości.

W międzyczasie władze francuskie wysłały służbom Komisji projekt dekretu. Dokładny 
zakres tego projektu, jak również jego ewentualne konsekwencje poruszyły jednak dodatkowe 
kwestie. Aby móc przedyskutować z władzami francuskimi praktyczne konsekwencje tych 
nowych przepisów, Komisja zdecydowała w dniu 17 lipca 2002 odroczyć wniesienie sprawy.

Służby Komisji nie omieszkają powiadomić Komisji Petycji o dalszym przebiegu tej 
procedury.

7. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 8 kwietnia 2003 r.

Niniejsza petycja dotyczy procedury o naruszenie przeciwko Francji w sprawie uznania 
doświadczenia zawodowego i stażu pracy zdobytych w sektorze publicznym innego państwa 
członkowskiego w celu określenia korzyści zawodowych.

W październiku 2002, władze francuskie przyjęły dekret w sprawie uznania doświadczenia 
zawodowego i stażu pracy zdobytych w sektorze publicznym innego państwa członkowskiego 
(Dekret n. 2002-1294 z dnia 24 października 2002 wyznaczający ogólne postanowienia 
dotyczące sytuacji i warunków zaszeregowania obywateli państw członkowskich Wspólnoty 
Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, mianowanych na urzędników państwowych lub urzędników instytucji 
publicznych (Dz.U. nr 251 z dnia 26 października 2002 strona 17796).

Służby Komisji uważają, że stosowanie niniejszego dekretu powinno w zasadzie rozwiązać 
nie rozstrzygnięte przypadki pracowników migrujących, w tym przypadek autorki petycji. 
Służby Komisji zamierzają ściśle kontrolować stosowanie dekretu do nie rozstrzygniętych 
przypadków, aby móc zadecydować o kolejnym etapie procedury o naruszenie.

Służby Komisji nie omieszkają powiadomić Komisji Petycji o dalszym przebiegu tej 
procedury.

8. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 17 lipca 2003 r.

Niniejsza petycja dotyczy procedury o naruszenie przeciwko Francji w sprawie uznania 
doświadczenia zawodowego i stażu pracy zdobytych w sektorze publicznym innego państwa 
członkowskiego w celu określenia korzyści zawodowych.

Służby Komisji są w kontakcie z władzami francuskimi w celu sprawdzenia, czy nowy dekret 
francuski rozwiąże nie rozstrzygnięte przypadki pracowników migrujących.

Służby Komisji nie omieszkają powiadomić Komisji Petycji o dalszym przebiegu tej 
procedury.
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9. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 14 stycznia 2004 r.

Niniejsza petycja dotyczy procedury o naruszenie przeciwko Francji w sprawie uznania 
doświadczenia zawodowego i stażu pracy zdobytych w sektorze publicznym innego państwa 
członkowskiego w celu określenia korzyści zawodowych. 

Służby Komisji skontaktowały się niedawno ze wszystkimi autorami skarg i petycji, których 
dotyczy Dekret n. 2002-1294 (z dnia 24 października 2002 wyznaczający ogólne 
postanowienia dotyczące sytuacji i warunków zaszeregowania obywateli państw 
członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mianowanych na urzędników państwowych lub 
urzędników instytucji publicznych (Dz.U. nr 251 z dnia 26 października 2002 strona 17796) 
w celu sprawdzenia, czy ich przypadki zostały właściwie rozwiązane na podstawie nowego 
dekretu. Autorka petycji jeszcze nie odpowiedziała, ale termin wyznaczony na odpowiedź 
jeszcze nie upłynął.

Służby Komisji nie omieszkają powiadomić Komisji Petycji o dalszym przebiegu tej 
procedury.

10. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 18 czerwca 2004 r.

Niniejsza petycja dotyczy procedury o naruszenie przeciwko Francji w sprawie uznania 
doświadczenia zawodowego i stażu pracy zdobytych w sektorze publicznym innego państwa 
członkowskiego w celu określenia korzyści zawodowych.

Autorka petycji odpowiedziała, że jej przypadek nie został jeszcze rozwiązany. Służby 
Komisji wystąpiły do władz francuskich o przekazanie im informacji w sprawie sposobu, 
w jaki przypadek autorki petycji i innych obywateli zostanie rozwiązany. Władze francuskie 
poinformowały służby Komisji, że rozważają obecnie szczegóły nie rozstrzygniętych 
przypadków i że poinformują służby Komisji o wynikach.

Służby Komisji nie omieszkają powiadomić Komisji Petycji o dalszym przebiegu tej 
procedury.

11. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 3 maja 2005 r.

Niniejsza petycja dotyczy procedury o naruszenie przeciwko Francji w sprawie uznania 
doświadczenia zawodowego i stażu pracy zdobytych w sektorze publicznym innego państwa 
członkowskiego w celu określenia korzyści zawodowych.

Władze francuskie przyjęły nowe przepisy dla trzech urzędów publicznych (publiczny urząd 
państwowy, publiczny urząd terytorialny i publiczny urząd szpitalny). Służby Komisji 
uważają, że te trzy nowe dekrety (które są sformułowane w sposób bardzo podobny) powinny 
w zasadzie doprowadzić do rozwiązania indywidualnych przypadków (w tym również 
przypadku autorki petycji), które byłoby zgodne z prawem wspólnotowym o swobodnym 
przepływie pracowników. 

Ponadto władze francuskie poinformowały służby Komisji, że dokonają ponownej oceny 
sytuacji wszystkich pracowników migrujących tak, aby uwzględnić ich doświadczenie 
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zawodowe zdobyte w innych państwach członkowskich. W tym celu powołana została 
komisja ds. równoważności, która zajmie się wszystkimi przypadkami. Służby Komisji 
poinformowały autorkę petycji o tych aspektach sprawy. Według informacji służb Komisji 
komisja ds. równoważności rozpoczęła pracę.

Co za tym idzie, w dniu 11 sierpnia 2004 Komisja odstąpiła od sprawy C-230/04, którą 
wszczęła przed Trybunałem Sprawiedliwości w czerwcu.

12. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 20 lutego 2009 r.

Postępowanie w sprawie tej petycji zostało zamknięte w 2005 r. Dotyczyła ona uznawania 
dyplomów w celu umożliwienia wykonywania działalności zawodowej w innym państwie 
członkowskim oraz uznawania doświadczenia zawodowego i stażu pracy z innego państwa 
członkowskiego w celu określenia warunków pracy, w szczególności wynagrodzenia.

Uwagi Komisji

Składająca petycję skierowała do Komisji Petycji w lipcu 2008 r. kolejne dokumenty, 
w których skarży się na sposób, w jaki jej doświadczenie zawodowe zostało uwzględnione 
przez władze francuskie w celu określenia wysokości jej wynagrodzenia (zgodnie z decyzją 
kuratorium z dnia 05.12.2006 r.). Skarży się w szczególności na to, że jej doświadczenie 
zawodowe na stanowisku nauczyciela pomocniczego we Francji (01.09.1993 r. –
31.08.2001 r.) zostało uwzględnione jedynie w połowie. Gdyby pracowała jako urzędnik we 
Francji, jej doświadczenie zawodowe zostałoby uwzględnione w całości. W okresie, o którym 
mowa, składająca petycję w swoim odczuciu znajdowała się w sytuacji przymusowego 
zatrudnienia w charakterze nauczyciela pomocniczego, ponieważ nie mogła być zatrudniona 
jako urzędnik przed zdaniem konkursu CAPES (Certificat d'Aptitude au professorat de 
l'enseignement du second degré). Składająca petycję ocenia, że jej doświadczenie powinno 
zostać potraktowane jak doświadczenie urzędnika, ponieważ pracowała już wcześniej jako 
urzędnik we Włoszech.

W pierwszych komunikatach dotyczących tej petycji służby Komisji udzieliły ogólnych 
informacji dotyczących przepisów wspólnotowych w zakresie uznawania dyplomów 
i stosowania tych przepisów w przypadku składającej petycję. Służby Komisji podkreśliły, że 
uznanie dyplomów nauczyciela składającej petycję umożliwi jej uczestniczenie w konkursie 
organizowanym we Francji w celu rekrutacji nauczycieli na tych samych warunkach, co 
posiadaczom dyplomów francuskich. Fakt, że składająca petycję była już nauczycielką 
w innym państwie członkowskim nie zwalnia jej z poddania się procedurom rekrutacji 
personelu nauczającego istniejącym w państwie przyjmującym, w tym przypadku 
z przystąpienia do konkursu CAPES we Francji. Nie może ona jednak zostać zmuszona do 
odbycia kształcenia i szkolenia w uniwersyteckim instytucie kształcenia i szkolenia 
nauczycieli.

Jeżeli chodzi o uznawanie dyplomów, w przedstawionych dokumentach nie ma informacji 
o tym, że władze francuskie opóźniły decyzję w sprawie wniosku o uznanie dyplomów 
składającej petycję. W przypadku takiego opóźnienia składająca petycję powinna zwrócić się 
do krajowych instytucji odwoławczych - właściwych do rozstrzygania kwestii związanych 
z odszkodowaniem.
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Po wyroku w sprawie Burbaud1 w 2003 r. Komisja zmieniła swoje stanowisko dotyczące 
obowiązku zdawania konkursu CAPES w przypadku rekrutacji nauczycieli, którzy uzyskali 
już kompletne kwalifikacje w innym państwie członkowskim i wszczęła w związku z tym 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
Francji. Komisja jest zdania, że władze francuskie powinny dostosować przepisy dotyczące 
rekrutacji w odniesieniu do nauczycieli, którzy uzyskali już kompletne kwalifikacje w danej 
dziedzinie w innym państwie członkowskim, tak aby nie musieli oni uczestniczyć 
w konkursach, których celem jest rekrutacja osób do odbycia szkolenia, w wyniku którego 
laureaci zostają zatrudnieni jako urzędnicy państwowi we Francji. Reformy systemu 
rekrutacji nauczycieli są obecnie w toku.

W omawianym przypadku składająca petycję zdała konkurs CAPES w 2001 r. Służby 
Komisji oceniają, że w owym czasie obowiązek zdania konkursu CAPES przez składającą 
petycję w ramach rekrutacji urzędników nie stanowił naruszenia prawa wspólnotowego.

Na podstawie tych wyjaśnień służby Komisji stwierdzają, że fakt, iż składająca petycję
pracowała jako nauczyciel kontraktowy przed przystąpieniem do konkursu CAPES było 
wynikiem jej własnej decyzji.

Jeżeli chodzi o zasady uwzględniania doświadczenia zawodowego w celu ustalenia 
wysokości wynagrodzenia, dana kwestia nie dotyczy uwzględnienia doświadczenia 
zawodowego nabytego w innym państwie członkowskim, tylko doświadczenia nabytego we 
Francji.

Kwestia uwzględnienia doświadczenia zawodowego nabytego w innym państwie 
członkowskim była przedmiotem drugiej części petycji (złożonej w 2000 r.) i postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom pastwa członkowskiego, które zostało wszczęte 
przeciwko Francji i doprowadziło do reformy francuskich przepisów w celu dostosowania ich 
do prawa wspólnotowego (poprzez przyjęcie trzech dekretów w odniesieniu do trzech 
urzędów publicznych). W tym konkretnym przypadku ten aspekt petycji został uregulowany 
przez władze francuskie, co zostało potwierdzone przez składającą petycję.

Wniosek

Jeżeli chodzi o nową kwestię dotyczącą traktowania składającej petycję w dziedzinie 
warunków pracy, służby Komisji oceniają, że władze francuskie nie naruszyły zasad prawa 
wspólnotowego w dziedzinie równego traktowania, ponieważ uwzględniły staż pracy 
składającej petycję (jako nauczyciela pomocniczego) w ten sam sposób, w jaki zrobiłyby to 
w przypadku nauczyciela francuskiego (połowa lat). Służby Komisji są zdania, że fakt, iż 
składająca petycję była już urzędniczką we Włoszech, nie nakłada na władze francuskie 
obowiązku uwzględnienia jej doświadczenia zawodowego jako urzędnika w tym państwie 
członkowskim.

                                               
1 Sprawa C-285/01, Burbaud, REC [2003], strona I-08219.
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