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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 900/2000, ingiven av Maria Grazia Fiorini, fransk medborgare, om 
att hennes examensbevis och erfarenhet från Italien inte erkänns

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har utbildat sig i Italien, där hon erhållit behörighet som lärare, ett yrke hon har 
utövat under fem års tid. Hon har därefter blivit fransk medborgare och bosatt sig i Frankrike, 
där hon har arbetat som lärare i sju år.

Hon protesterar mot att varken hennes italienska behörighet eller erfarenhet erkänns när 
rektorn för högskoleregionen upprättar förteckningar över lärare.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 april 2001. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 175.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 juni 2001

”Maria Grazia Fiorini har utbildat sig till lärare i Italien och har undervisat i Italien i fem år. 
Därefter flyttade hon till Frankrike där hon har undervisat som extraanställd lärare i sju år. 
Framställaren protesterar mot att a) de franska myndigheterna inte har erkänt hennes examen
och b) de franska myndigheterna i samband med löneklassplacering och tjänstetillsättning inte 
har tagit hänsyn till hennes yrkeserfarenhet.

När det gäller den första frågan konstaterar kommissionen att erkännandet av framställarens 
examensbevis regleras genom direktiv 89/48/EEG om en generell ordning för erkännande av 
examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier. 
Enligt direktivet skall värdstaten (i detta fall Frankrike) godkänna att en medborgare i 
gemenskapen, som inte har det examensbevis som krävs i värdstaten men som har det 
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examensbevis som krävs för att utöva samma yrke i en annan medlemsstat (i detta fall 
Italien), utövar detta yrke på dess territorium.

Något system för att göra utbildningsbevis automatisk likvärdiga inom Europeiska unionen 
infördes inte med direktivet. Systemet är i stället baserat på principen om ömsesidigt 
förtroende, det vill säga att då en migrerande arbetstagare har de kvalifikationer som krävs för 
att utöva ett yrke i en medlemsstat, skall dessa kvalifikationer i princip erkännas så att han 
eller hon kan utöva samma yrke i värdlandet. Detta skall gälla trots de skillnader som finns 
mellan medlemsstaternas olika utbildningssystem. Det finns ingen tabell över vilka 
utbildningsbevis som är likvärdiga, ej heller någon förteckning över utbildningsbevis som 
a priori bör anses likvärdiga i medlemsstaterna. Varje begäran skall behandlas individuellt av 
behöriga myndigheter i värdstaten.

I direktiv 89/48/EEG anges att i de fall skillnaderna i utbildningsinnehåll eller 
utbildningslängd är betydande mellan den utbildning som arbetstagaren fått och den som 
krävs i värdlandet, kan myndigheterna i värdlandet tillämpa en av de kompenserande åtgärder 
som föreskrivs i direktivet, det vill säga antingen en anpassningstid eller ett lämplighetsprov 
(den berörda arbetstagaren får välja ett av alternativen).

Inom den helt privata skolsektorn i Frankrike är tillträdet till läraryrket fritt och det finns inga 
krav på examensbevis. För att få en lärartjänst inom privatskolorna behöver alltså 
arbetstagaren inte något dokument om erkännande från en officiell fransk instans.

Inom den offentligfinansierade skolsektorn och i privatskolor med statliga avtal rekryteras 
lärarna genom uttagningsprov som är öppna för gemenskapens medborgare. För att kunna delta 
i ett uttagningsprov som ger tillträde till lärartjänsterna måste Maria Grazia Fiorini först få sitt 
utbildningsbevis godkänt. För detta ändamål måste hon lämna in en ansökan om erkännande till 
behörig myndighet (ministeriet för grundskole- och högskoleutbildning samt forskning, 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieure et de la Recherche).

Det erkännande som Maria Grazia Fiorini då erhåller ger henne möjlighet att på samma 
villkor (samma rättigheter och samma skyldigheter) som en lärare med franskt examensbevis 
delta i de uttagningsprov som hålls i Frankrike för rekryteringen av lärare.

Efter att ha klarat ett uttagningsprov skall lärarkandidaterna normalt genomgå en 
yrkesutbildning som bedrivs av universitetens lärarhögskolor (instituts universitaires de 
formation des maîtres, IUFM). De sökande som kan bevisa att de har genomgått en 
motsvarande yrkesutbildning i sitt hemland kan dock beviljas undantag från denna 
lärarutbildning och anställas direkt vid en skola. Den formella lärarbehörigheten i de statligt 
finansierade skolorna, respektive det slutgiltiga kontraktet i privatskolorna, erhåller den 
sökande först efter en obligatorisk provtjänstgöring på ett år.

Det faktum att Maria Grazia Fiorini redan är lärare i en annan medlemsstat betyder inte att 
hon kan undslippa det förfarande för rekrytering av lärarpersonal som används i värdlandet 
(i detta fall uttagningsprov). I artikel 3 i ovan nämnda direktiv anges att den migrerande 
arbetstagaren skall ha tillträde till det aktuella yrket på samma villkor som inhemska 
arbetstagare. Mot bakgrund av att hon redan har examensbevis från en lärarutbildning i en 
annan medlemsstat är hon däremot inte tvungen att göra om sin yrkesutbildning vid fransk 
lärarhögskola (IUFM) för att få fransk lärarexamen och behörighet att undervisa i franska 
skolor (CAPES).



CM\770846SV.doc 3/7 PE306.367/REVIX

SV

Tillgodoräkning av yrkeserfarenhet

Framställaren tar även upp frågan om att kunna tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet och tjänsteår 
från en annan medlemsstat vid fastställandet av tjänstevillkor i de franska statliga skolorna.

Det har visat sig att arbetstagare i gemenskapen som har arbetat ett antal år inom den 
offentliga sektorn i en medlemsstat stöter på svårigheter när de söker tjänster inom den 
franska offentliga sektorn på grund av att deras yrkeserfarenhet överhuvudtaget inte, eller bara 
delvis, beaktas vid löneklassplacering och beräkning av antal tjänsteår. Detta trots att man 
enligt de nationella bestämmelserna beaktar anställningsperioder inom fransk offentlig sektor. 
På grund av detta förlorar arbetstagarna de förmåner de tjänat in vid tidigare anställningar och 
måste fortsätta sin yrkesverksamhet på lägsta tjänste- och lönenivå, eller på en nivå under den 
de hade tidigare. Problemet drabbar framför allt lärare och läkare.

EG-domstolen har uttalat sig i tre mål som rör de ekonomiska aspekterna av att beakta 
yrkeserfarenhet och antal tjänsteår från offentlig tjänst i en medlemsstat vid rekrytering till 
offentlig tjänst i en annan medlemsstat (dom av den 15 januari 1998 i mål C-15/96, Schöning, 
REG 1998, s I-47; dom av den 12 mars 1998 i mål 187/96, kommissionen mot 
Republiken Grekland, REG 1998, s. I-1095; dom av den 30 november 2000 i mål C-195/98, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, ännu ej offentliggjord i REG).

Följaktligen anser kommissionen att principen om lika behandling av arbetstagare i 
gemenskapen, såsom den återges i artikel 39 i EG-fördraget och artikel 7.1 i 
förordning 1612/68, skall tolkas som att perioder av anställning inom ett jämförbart 
verksamhetsområde i offentlig sektor i en annan medlemsstat skall beaktas av de franska 
myndigheterna på samma villkor som erfarenhet från den franska offentliga sektorn. I den 
senare domen bekräftade EG-domstolen denna tolkning och klargjorde att de krav som gäller 
för perioder inarbetade i andra medlemsstater inte får vara hårdare än de som gäller för 
perioder inarbetade vid jämförbara institutioner i värdmedlemsstaten.

Den centrala frågan är alltså vilken metod som används vid jämförelse av olika 
anställningsperioder och framför allt vilka jämförelsekriterier som är acceptabla. 
Kommissionen kan inte acceptera att den ställning arbetstagaren haft vid tjänstgöringen inom 
den offentliga sektorn, alltså huruvida arbetstagaren betraktats som behörig eller icke-behörig, 
i sig skall kunna användas som jämförelsekriterium. Man måste även betona att risken för att 
de egna medborgarna (i detta fall franska medborgare) skulle drabbas av omvänd 
diskriminering inte kan rättfärdiga att migrerande arbetstagare diskrimineras.

I Maria Grazia Fiorinis fall måste alltså de franska myndigheterna ta hänsyn till hennes 
anställningsperioder inom ett jämförbart verksamhetsområde inom den italienska offentliga 
sektorn på samma villkor som för yrkeserfarenhet som erhållits inom den franska offentliga 
sektorn. Om framställaren godkänner det kommer kommissionen att inbegripa hennes fall i 
diskussionerna med de franska myndigheterna i samband med det förfarande om fördragsbrott 
som kommissionen inlett mot Republiken Frankrike och som föranlett att ett motiverat 
yttrande avsändes i april 2001.

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om hur förfarandet 
om fördragsöverträdelsen fortlöper.”
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4. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 13 december 2001

”Tillgodoräkning av yrkeserfarenhet

Överträdelseförfarandet mot Frankrike beträffande problem i samband med erkännande av 
yrkeserfarenhet gäller fortfarande. De franska myndigheterna har förebådat ett detaljerat svar 
på kommissionens motiverade yttrande i april. Detta svar kommer att översändas så snart som 
det franska lagrådet har yttrat sig.

Kommissionen kommer därefter att utvärdera det franska svaret och kommer att besluta om 
det finns anledning att övergå till nästa etapp i överträdelseförfarandet.

Kommissionens enheter kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om 
utvecklingen av överträdelseärendet.”

5. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 22 april 2002

”Beträffande frågan om att kunna tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet och tjänsteår från den 
offentliga sektorn i en annan medlemsstat vid fastställandet av tjänstevillkor, skickade 
kommissionen den 23 april 2001 ett motiverat yttrande till Frankrike.

Eftersom kommissionens enheter inte är nöjda med de franska myndigheternas svar beslutade 
kommissionen den 20 mars 2002 att ärendet skulle hänskjutas till EG-domstolen.
Kommissionens enheter kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om 
resultatet av detta förfarande.”

6. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 12 december 2002

”Beträffande överträdelseförfarandet mot Frankrike om erkännande av yrkeserfarenhet och 
tjänsteår som uppnåtts inom den offentliga sektorn i en annan medlemsstat för att bestämma 
anställningsförmånerna beslutade kommissionen den 20 mars 2002 att väcka talan inför 
EG-domstolen. 

Sedermera har de franska myndigheterna skickat ett förslag till dekret till kommissionens 
enheter. Den exakta omfattningen av detta förslag samt dess eventuella konsekvenser har 
emellertid gett upphov till ytterligare frågor. För att kunna diskutera med de franska 
myndigheterna om de praktiska konsekvenserna av dessa nya bestämmelser beslutade 
kommissionen alltså att skjuta upp talan den 17 juli 2002.

Kommissionens enheter kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om 
resultatet av detta förfarande.”

7. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 8 april 2003

”Framställningen rör ett överträdelseförfarande mot Frankrike i fråga om erkännande av 
yrkeserfarenhet och tjänsteår inom offentlig sektor som uppnåtts inom den offentliga sektorn i 
en annan medlemsstat för att bestämma anställningsförmånerna.

De franska myndigheterna antog i oktober 2002 ett dekret om erkännande av yrkeserfarenhet 
och tjänsteår som uppnåtts i annan medlemsstat (dekret nr 2002-1294 av den 24 oktober 2002 
om fastställande av generella bestämmelser om bedömning av och regler för klassificering av 
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medborgare från andra medlemsstater i Europeiska gemenskapen eller EES-området som 
arbetat som statligt anställda tjänstemän eller inom offentlig förvaltning (Frankrikes officiella 
tidning JO nr 251 av den 26 oktober 2002, sidan 17796).

Kommissionens enheter anser att tillämpningen av dekretet i princip bör lösa problemen för 
de migrerande arbetstagarna, däribland även för framställaren. Kommissionens enheter avser 
att noga kontrollera dekretets tillämpning i de ärenden som väntar för att därmed kunna fatta 
beslut om nästa steg i överträdelseförfarandet.

Kommissionens enheter kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om 
ytterligare åtgärder som vidtas i ärendet”

8. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 17 juli 2003

”Framställningen rör ett överträdelseförfarande mot Frankrike i fråga om erkännande av 
yrkeserfarenhet och tjänsteår som uppnåtts i en annan medlemsstat för att bestämma 
anställningsförmåner.

Kommissionens enheter står i kontakt med de franska myndigheterna för att kontrollera att det 
nya franska lagdekretet kommer att lösa de ännu oavgjorda ärenden som rör migrerande 
arbetstagare. 

Kommissionens enheter kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om 
resultatet av detta förfarande.”

9. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 14 januari 2004

”Framställningen rör ett överträdelseförfarande mot Frankrike ifråga om erkännande av 
yrkeserfarenhet och tjänsteår som uppnåtts i en annan medlemsstat för att bestämma 
anställningsförmåner. 

Kommissionens enheter har nyligen tagit kontakt med samtliga klagande och framställare som 
berörs av dekret 2002-1294 (av den 24 oktober 2002 om fastställande av generella 
bestämmelser om bedömning av och regler för klassificering av medborgare från andra 
medlemsstater i Europeiska gemenskapen eller EES-området som arbetat som statligt 
anställda tjänstemän eller inom offentlig förvaltning (Frankrikes officiella tidning JO nr 251 
av den 26 oktober 2002, sidan 17796)) för att kontrollera att deras ärenden har lösts i 
vederbörlig ordning på grundval av det nya dekretet. Framställaren har inte svarat, men 
tidsfristen har ännu inte löpt ut.

Kommissionens enheter kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om 
resultatet av detta förfarande.”

10. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 18 juni 2004

”Denna framställning avser ett överträdelseförfarande mot Frankrike rörande yrkeserfarenhet 
och tjänsteår som uppnåtts i en annan medlemsstat för att bestämma anställningsförmåner. 

Framställaren har svarat att hennes fall ännu inte har lösts. Kommissionens enheter har 
uppmanat de franska myndigheterna att lämna information om det sätt på vilket framställarens 
fall och andra medborgares fall kommer att lösas. De franska myndigheterna har informerat 
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kommissionens enheter om att de för närvarande utvärderar detaljerna i de fall som är under 
behandling och att de kommer att informera kommissionens enheter om resultaten. 

Kommissionens enheter kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om 
resultatet av detta förfarande.”

11. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 3 maj 2005

Denna framställning avser ett överträdelseförfarande mot Frankrike rörande yrkeserfarenhet 
och tjänsteår som uppnåtts i en annan medlemsstat för att bestämma anställningsförmåner.

De franska myndigheterna har infört nya regler för de tre offentliga ämbetena (inom statlig
offentlig förvaltning, regional förvaltning och offentlig sjukvård). Kommissionen anser att de 
tre nya dekreten (som är mycket lika varandra) i princip borde leda till en lösning av de 
individuella fallen (däribland framställarens fall) som är förenlig med gemenskapsrätten om 
fri rörlighet för arbetstagare. 

Vidare har de franska myndigheterna informerat kommissionen om att de kommer att göra en 
ny bedömning av situationen för alla migrerande arbetstagare och beakta den yrkeserfarenhet 
som dessa fått från arbete i andra medlemsstater. En så kallad ekvivalenskommitté har därför 
inrättats som ska behandla samtliga ärenden. Kommissionen har informerat framställaren om 
detta. Enligt den information som kommissionen har fått har ekvivalenskommittén inlett sitt 
arbete. 

Kommissionen avstod därför från att föra talan inför EG-domstolen den 11 augusti 2004 i 
mål C-230/04, som hade inletts i juni.

12. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 20 februari 2009

Framställningen avslutades 2005. Den rörde erkännande av utbildningsbevis för utövande av 
ett yrke i en annan medlemsstat och erkännande av yrkeserfarenhet och antal tjänsteår som 
uppnåtts i en annan medlemsstat för fastställande av arbetsvillkor, särskilt lönevillkor.

Kommissionens kommentarer

Framställaren ingav ett nytt ärende till utskottet för framställningar i juli 2008, där hon klagar 
över att de franska myndigheterna inte tagit hänsyn till hennes yrkeserfarenhet vid 
löneklassplaceringen (i enlighet med rektorsförordningen [l'arrêté rectoral] av 
den 5 december 2006). Hon klagar särskilt över att hennes yrkeserfarenhet som extraanställd 
lärare i Frankrike (från den 1 september 1993 till den 31 augusti 2001) endast delvis har tagits 
i beaktande. Om hon hade arbetat som statligt anställd tjänsteman i Frankrike skulle hela 
hennes yrkeserfarenhet ha beaktats. Under perioden i fråga kände hon sig tvingad att arbeta 
som extraanställd lärare eftersom hon inte kunde bli tjänsteman innan hon hade klarat det 
allmänna uttagningsprovet CAPES (Certificat d'Aptitude au professorat de l'enseignement du 
second degré). Hon anser att man borde ha tagit hänsyn till hennes erfarenhet som tjänsteman
eftersom hon redan hade varit anställd som sådan i Italien. 

Som framkommer av de tidigare meddelandena om denna framställning har kommissionen 
gett allmän information om gemenskapsbestämmelserna om erkännande av utbildningsbevis 
och om tillämpningen av dessa i framställarens fall. Kommissionen underströk att ett 
erkännande av lärarexamensbeviset skulle ge henne möjlighet att på samma villkor som en 
lärare med franskt examensbevis delta i de uttagningsprov som hålls i Frankrike för 
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rekrytering av lärare. Det faktum att framställaren redan är lärare i en annan medlemsstat 
betyder inte att hon kan undslippa det förfarande för rekrytering av lärarpersonal som används 
i värdlandet och då särskilt det franska CAPES-provet. Däremot kan hon inte tvingas till att 
göra om sin lärarutbildning vid fransk lärarhögskola. 

När det gäller erkännandet av examensbevis finns det i detta ärende inga uppgifter om att de 
franska myndigheterna skulle ha förhalat beslutet i fråga om framställarens begäran om att få 
tillgodoräkna sig sin examen. Om beslutet hade förhalats borde framställaren ha vänt sig till 
behörig nationell överprövningsinstans för skadeståndsärenden. 

Efter domen i målet Burbaud1 2003 ändrade kommissionen sin ståndpunkt i fråga om kravet 
på avklarat CAPES-prov för rekrytering av lärare som redan är fullt behöriga i en annan 
medlemsstat och inledde ett överträdelseförfarande mot Frankrike angående detta.
Kommissionen anser att de franska myndigheterna är skyldiga att anpassa 
rekryteringsreglerna för lärare med full behörighet på området i en annan medlemsstat så att 
dessa, för att få anställning inom den offentliga sektorn i Frankrike, inte ska tvingas delta i 
uttagningsprov för att genomgå yrkesutbildning. Lärarrekryteringssystemet håller för 
närvarande på att reformeras. 

I detta fall klarade framställaren CAPES-provet 2001. Kommissionen anser att det dåvarande 
kravet på att framställaren skulle klara CAPES-provet för att kunna bli tjänsteman inte 
innebär en överträdelse av gemenskapsrätten. 

Mot bakgrund av detta anser kommissionen att det var framställaren själv som valde att arbeta 
som kontraktsanställd lärare innan hon gjorde CAPES-provet. 

När det gäller bestämmelserna om beaktande av yrkeserfarenhet vid löneklassplacering rör 
frågan inte beaktandet av den yrkeserfarenhet som förvärvats i en annan medlemsstat utan den 
som erhållits i Frankrike. 

Frågan om beaktande av yrkeserfarenhet som erhållits från arbete i en annan medlemsstat var 
föremål för den andra delen av framställningen (som ingavs 2000) och för 
överträdelseförfarandet mot Frankrike. Detta ledde till en reformering av de franska reglerna 
för att anpassa dem till gemenskapsrätten (genom antagandet av tre dekret för de tre offentliga 
ämbetena). I detta konkreta fall har de franska myndigheterna reglerat dessa aspekter av 
framställningen, vilket har bekräftats av framställaren. 

Slutsats

Beträffande den nya fråga som väckts om behandlingen av framställaren vad arbetsvillkoren 
beträffar anser kommissionen att de franska myndigheterna har respekterat principen i 
gemenskapsrätten om likabehandling eftersom de tog hänsyn till antalet anställningsår (som 
extraanställd lärare) på samma sätt som de skulle ha gjort för en fransk lärare (halva tiden). 
Kommissionen menar att det faktum att framställaren redan var tjänsteman i Italien inte 
tvingar de franska myndigheterna att ta hänsyn till hennes yrkeserfarenhet som tjänsteman i 
denna medlemsstat. 

                                                       
1 Mål C-285/01, Burbaud, REG 2003, s. I-8219.
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