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Комисия по петиции

30.01.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1177/2007, внесена от г-жа Maura Griffin, с ирландско 
гражданство, относно непризнаване на нейната квалификация като 
преподавател по информационни технологии в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, ирландска гражданка, която живее в Обединеното кралство 
от 30 години, твърди, че местният колеж не й е позволил да работи в него, тъй като не 
признава ирландската й квалификация като преподавател по информационни 
технологии. Вносителката на петицията счита, че Обединеното кралство не съблюдава 
Директива 2005/36 на ЕО относно взаимното признаване на квалификации.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от Правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Вносителката обяснява, че е ирландска гражданка, която пребивава в Обединеното 
кралство от 30 години. Тя посочва, че има квалификация за преподавател по 
информационни технологии, получена през 2000 г., и няма възможност да продължи 
кариерата си поради дискриминационен отказ през 2007 г. 

Тя се позовава на Директива 2005/36/ЕО1 като основа за взаимното признаване на 
квалификациите между Великобритания и Ирландия. Вносителката завършва 
петицията си като посочва, че Обединеното кралство не спазва директивата.
                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните 
квалификации, ОВ L 255/22, 30.9.2005 г.
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Поради липсата на фактически състав, което не позволи извършването на подробен 
анализ на петицията, на 27.5.2008 г. Комисията написа писмо до вносителката, в което 
й разясни системата за признаване на квалификациите, установена в Директива 
2005/36/ЕО и посочи, че тази директива е приложима само ако са изпълнени 
определени условия. В тази връзка вносителката беше помолена да предостави 
допълнителна информация относно фактите по случая.

Вносителката отговори на Комисията на 8.7.2008 г. и на 10.7.2008 г. Предоставената от 
нея информация помогна на Комисията да стигне до заключението, че случаят на 
вносителката не засяга въпроси, свързани с признаването на професионалната й 
квалификация в Обединеното кралство. На 18.7.2008 г .  Комисията информира 
вносителката за заключението си.

На 8.8.2008 г. компетентните служби на Комисията получиха пакет от документи, 
изпратени от вносителката до ЕП. Комисията отново анализира тези документи и 
стигна до заключението, че няма нарушение на Директива 2005/36/ЕО, но че 
повдигнатите въпроси имат отношение към Директивата за работното време и 
Директивата за равното третиране. Допълнителното електронно писмо, изпратено от 
вносителката на 12.8.2008 г., потвърди, че Директива 2005/36/ЕО не е нарушена. На 
27.8.2008 г. Комисията изпрати на вносителката обширен анализ, в който я уведомява, 
че Директива 2005/36/ЕО не е нарушена. На вносителката беше изпратена информация 
за контакт с отделите на Комисията, които са компетентни по въпросите на 
Директивата за работното време и Директивата за равното третиране и й беше 
съобщено, че предстои разглеждане на нейната петиция от тях.

a) Няма нарушение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации

От получената от Комисията информация става ясно, че вносителката на петицията е 
ирландска гражданка, която живее в Обединеното кралство от 30 години. Тя е получила 
квалификация за преподавател по ИКТ в Обединеното кралство. Поради това 
Комисията потвърди заключението си от 18.7.2008 г., че Директива 2005/36/ЕО не е 
приложима, тъй като не съществува трансграничен елемент, който да изисква 
прилагането на тази директива. Вносителката на петицията притежава професионална 
квалификация от Обединеното кралство и търси работа в Обединеното кралство. 
Според условията за прилагане на Директива 2005/36/ЕО, се взема предвид държавата-
членка на ЕС, в която е получена професионалната квалификация (накратко, 
прилагането на директивата на първо място е свързано с „националността на 
професионалната квалификация”, а не с „националността на гражданина на ЕС”).

Фактът, че вносителката се чувства дискриминирана въз основа на нейната 
националност е от значение при евентуално нарушение на член 12 от Договора за ЕО. 

Вносителката не е представила доказателства, че е получила други професионални 
квалификации в Ирландия или в друга държава-членка на ЕС.

б) Вносителката твърди, че има нарушение на Директивата за работното време и 
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Директивата за равно третиране

На 27.8.2008 вносителката беше информирана от отговорните служби, че поради факта, 
че тя твърди, че има нарушение на тези две директиви, петицията ще бъде предадена на 
отделите на Комисията, които са компетентни по въпросите, свързани с Директивата за 
работното време (Директива 2000/34/ЕО) и Директивата за равното третиране
(Директива 2000/78/ЕО) за по-нататъшно разследване на петицията.

При анализа на петицията отговорните служби на Комисията установиха, че 
вносителката твърди, че освен на тези две директиви, има нарушение и на член 39 от 
Договора за ЕО. Що се отнася до този член от Договора, Комисията вече изпрати на 
вносителката информация в две писма, от 7.3.2008 г. и 23.4.2008 г. Освен това, тъй като 
вносителката е съобщила, че се е свързала и със Солвит - Ирландия, Комисията поиска 
информация и от този отдел във връзка със случая. От информацията се разбира, че 
Солвит - Ирландия е посъветвал вносителката да отнесе спора с работодателя до ACAS
(организация, занимаваща се с предотвратяването и разрешаването на трудови 
спорове).

Поради липсата на фактически състав обаче, който да позволи анализирането на 
предполагаемото нарушаване на различните разпоредби на законодателството на 
Общността, на 7.11.2008 г. Комисията изпрати писмо до вносителката и я помоли да 
предостави на отдела на Комисията точно изложение на фактите по случая, което да 
позволи ситуацията й да бъде оценена правилно.

Вносителката отговори на Комисията на 12.11.2008 г. Информацията, която 
предостави, не позволи на Комисията да изясни позицията си във връзка с фактите по 
случая. Поради това на 24.11.2008 г. Комисията изпрати още едно писмо с искане за 
гореспоменатите подробности. Досега не е получен отговор на това писмо.

Заключения

Като се вземе предвид гореописаното развитие на случая и предоставената 
информация, Комисията счита, че няма нарушение на член 39 от Договора за ЕО, както 
и на Директиви 2000/34/ЕО и 2000/78/ЕО.


