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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1177/2007 af Maura Griffin, irsk statsborger, om manglende 
anerkendelse af hendes kvalifikationer som informationsteknologilærer i Det 
Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren, en irsk statsborger, som har boet i Det Forenede Kongerige i 30 år, hævder, at 
hendes lokale universitet ikke tillod hende at arbejde på stedet, da det ikke anerkendte hendes 
irske kvalifikationer som informationsteknologilærer. Andrageren mener ikke, at Det 
Forenede Kongerige overholder direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Andrageren angiver at hun er irsk statsborger og har boet i Det Forenede Kongerige i 30 år. 
Hun hævder, at hun i 2000 fik sin informationsteknologilærereksamen, men at hun ikke kunne 
fortsætte sin karriere, da hun på grund af diskrimination blev afskediget i 2007.

Hun angiver at vide, at direktiv 2005/36/EF1 danner grundlag for anerkendelse af 
kvalifikationer mellem Storbritannien og Irland. Andrageren konkluderer i sit andragende, at 
Det Forenede Kongerige ikke overholder dette direktiv

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af  erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT 
255/22, 30.09.2005.
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Da der manglede faktuelle oplysninger, og det derfor ikke var muligt at foretage en grundig 
behandling af andragendet, skrev Kommissionen den 27. maj 2008 et brev til andrageren, 
hvori hun fik oplysninger om det gældende anerkendelsessystem i henhold til direktiv 
2005/36/EF, og hvor det blev fremført, at dette direktiv kun gælder i hendes tilfælde, hvis 
bestemte betingelser er opfyldt. I den forbindelse blev andrageren bedt om at fremlægge 
yderligere oplysninger om relevante fakta. 

Andrageren svarede Kommissionen den 8. juli 2008 og den 10. juli 2008. De modtagne 
oplysninger førte til, at Kommissionen konkluderede, at andragerens sag ikke vedrører 
spørgsmål, der har at gøre med anerkendelse af hendes erhvervsmæssige kvalifikationer i Det 
Forenede Kongerige. Den 18. juli 2008 underrettedes andrageren om Kommissionens 
konklusion.

Den 8. august modtog Kommissionens kompetente tjenestegren en dokumentpakke, som 
andrageren havde forelagt for Europa-Parlamentet. Kommissionen studerede disse 
dokumenter igen, konkluderede, at der ikke var tale om overtrædelse af direktiv 2005/36/EF, 
men at de rejste spørgsmål vedrørte arbejdstidsdirektivet og direktivet om ligebehandling. En 
yderligere e-mail fra andrageren, dateret den 12. august 2008, bekræftede, at direktiv 
2005/36/EF ikke var overtrådt. Den 27. august 2008 gav Kommissionen andrageren en 
omfattende redegørelse, hvor man underrettede hende om, at direktiv 2005/36/EF ikke var 
overtrådt. Andrageren fik tilsendt kontaktoplysninger til de afdelinger i Kommissionen, der 
beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende arbejdstidsdirektivet og direktivet om 
ligebehandling, og fik at vide, at hendes andragende for fremtiden vil blive behandlet af dem.

a) Ingen krænkelse af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer

På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen har indhentet, konkluderede den, at 
andrageren er irsk statsborger, som har boet i Det Forenede Kongerige i 30 år. Hun fik sin 
IKT-lærereksamen i Det Forenede Kongerige. Kommissionen bekræfter derfor sin konklusion 
af 18. juli 2008, nemlig at direktiv 2005/36/EF ikke finder anvendelse, da der ikke foreligger 
noget grænseoverskridende element, som ville udløse anvendelsen af dette direktiv. 
Andrageren er i besiddelse af britiske erhvervsmæssige kvalifikationer og søger arbejde i Det 
Forenede Kongerige. Når det drejer sig om de betingelser, der skal opfyldes, for at direktiv 
2005/36/EF gælder, er det den EU-medlemsstat, hvor hun fik sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer, der er relevant (det er kort sagt således, at anvendelsen af direktivet først og 
fremmest er knyttet til de erhvervsmæssige kvalifikationers nationalitet, og ikke til EU-
borgerens nationalitet).

Det faktum, at hun føler sig udsat for diskrimination på grundlag af sin nationalitet er relevant 
i forbindelse med en eventuel krænkelse af EF-traktatens artikel 12.

Andrageren fremlægger ingen beviser på, at hun har erhvervet sig andre faglige 
kvalifikationer i Irland eller i et andet EU-land.

b) Andrageren påberåber sig overtrædelse af arbejdstidsdirektivet og direktivet om 
ligebehandling



CM\766550DA.doc 3/3 PE419.977v01-00

DA

Andrageren blev den 27. august 2008 af de ansvarlige tjenestegrene underrettet om, at da hun 
hævdede, at disse to direktiver var blevet overtrådt, vil hendes andragende blive overført til de 
afdelinger i Kommissionen, som er ansvarlige for arbejdstidsdirektivet (direktiv 2000/34/EF) 
og direktivet om ligebehandling (direktiv2000/78/EF) til yderligere behandling.

Kommissionens kompetente tjenestegren fandt under behandlingen af dette andragende, at 
andrageren også hævdede, at artikel 39 i traktaten var overtrådt. Med hensyn til denne artikel i 
traktaten har Kommissionen allerede givet andrageren oplysninger i to breve af den 7. marts 
2008 og den 23. april 2008. Da andrageren yderligere havde angivet, at hun havde kontaktet 
SOLVIT-Irland, rettede Kommissionen også henvendelse til denne afdeling om sagen. Det 
fremgik, at SOLVIT-Irland havde rådet andrageren til at henvise konflikten med 
arbejdsgiveren til ACAS (organisation, hvis formål er at forebygge og løse arbejdskonflikter).

Men da Kommissionen ikke havde tilstrækkelige faktuelle oplysninger til at undersøge den 
påståede overtrædelse af fællesskabsrettens bestemmelser, sendte den et brev til andrageren 
den 7. november 2008, hvori man bad hende forsyne Kommissionens tjenestegren med klare, 
faktuelle oplysninger om sagen, således at man kunne vurdere hendes situation korrekt.

Andrageren svarede Kommissionen den 12. november 2008. De tilsendte oplysninger tillod 
ikke Kommissionen at få et klarere indtryk af sagens faktiske baggrund. Kommissionen 
sendte derfor den 24. november 2008 endnu et brev, hvor man udbad sig de førnævnte 
detaljer. Der er ikke modtaget noget svar på dette brev.

Konklusioner

I lyset af den ovenfor beskrevne udvikling og de oplysninger, der blev tilsendt, mener 
Kommissionen, at hverken artikel 39 eller direktiv 2000/34/EF eller direktiv 2000/78/EF er 
blevet overtrådt."


