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Aihe: Vetoomus nro 1177/2007, Maura Griffin, Irlannin kansalainen, 
tietotekniikan opettajan pätevyyden tunnustamatta jättämisestä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Irlannin kansalainen, joka on asunut Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 30 vuotta. Hän kertoo, että hänelle ei annettu lupaa työskennellä 
paikallisessa korkeakoulussa, sillä korkeakoulu ei tunnustanut hänen Irlannissa saamaansa 
pätevyyttä tietotekniikan opettajana. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ei noudata ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun 
direktiivin 2005/36/EY säännöksiä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä on Irlannin kansalainen, joka on asunut Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 30 vuotta. Hän kertoo valmistuneensa tietotekniikan opettajaksi 
vuonna 2000, mutta ei ole voinut edetä urallaan vuonna 2007 tapahtuneen syrjivän 
irtisanomisen vuoksi. 

Vetoomuksen esittäjä kertoo olevansa tietoinen, että tutkintotodistusten vastavuoroisessa 
tunnustamisessa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välillä sovelletaan 
direktiiviä 2005/36/EY1. Vetoomuksen esittäjä päättää vetoomuksensa todeten, ettei 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).



PE419.977v01-00 2/3 CM\766550FI.doc

FI

Yhdistynyt kuningaskunta noudata direktiiviä.

Vetoomus ei sisältänyt kaikkia tietoja kokonaisvaltaisen analyysin tekemiseksi, joten 
komissio antoi vetoomuksen esittäjälle 27. toukokuuta 2008 päivätyssä kirjeessä tietoja 
direktiivin 2005/36/EY mukaisesta tunnustamisjärjestelmästä ja kertoi hänelle, että direktiivin 
soveltaminen hänen tapauksessaan edellyttää tiettyjen edellytysten täyttymistä. Näin ollen 
vetoomuksen esittäjää pyydettiin toimittamaan merkityksellisistä seikoista lisätietoja.

Vetoomuksen esittäjä vastasi komissiolle 8. ja 10. heinäkuuta 2008. Komissio tuli saamiensa 
tietojen perusteella siihen tulokseen, ettei vetoomuksen esittäjän tapaus koske hänen 
ammattipätevyytensä tunnustamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Komissio ilmoitti 
päätelmistään vetoomuksen esittäjälle 18. heinäkuuta 2008.

Komission asiasta vastaava yksikkö vastaanotti 8. elokuuta 2008 joukon asiakirjoja, jotka 
vetoomuksen esittäjä oli toimittanut Euroopan parlamentille. Komissio analysoi asiakirjat ja 
totesi, ettei asiassa ole rikottu direktiiviä 2005/36/EY, mutta esitetyt seikat liittyivät 
työaikadirektiivin ja yhdenvertaista kohtelua koskevan direktiivin soveltamiseen. 
Vetoomuksen esittäjän 12. elokuuta 2008 päivätty sähköpostiviesti vahvisti, ettei asiassa ole 
rikottu direktiiviä 2005/36/EY. Komissio lähetti vetoomuksen esittäjälle 27. elokuuta 2008 
kattavan analyysin, josta kävi ilmi, ettei asiassa ole rikottu direktiiviä 2005/36/EY. 
Vetoomuksen esittäjälle toimitettiin työaikadirektiivin ja yhdenvertaista kohtelua koskevan 
direktiivin soveltamisessa toimivaltaisten komission yksiköiden yhteystiedot ja hänelle 
kerrottiin, että yksiköt käsittelevät hänen vetoomuksensa.

a) Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY noudattaminen

Komission saamien tietojen mukaan vetoomuksen esittäjä on Irlannin kansalainen, joka on 
asunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa 30 vuotta.. Hän on valmistunut tietotekniikan 
opettajaksi vuonna Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen komissio vahvistaa 
18. heinäkuuta 2008 antamansa päätelmät, että direktiiviä 2005/36/EY ei sovelleta, koska 
tässä tapauksessa ei ole rajat ylittävää tekijää, jonka perusteella direktiiviä pitäisi soveltaa. 
Vetoomuksen esittäjä on saanut ammattipätevyytensä ja etsii työtä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Direktiivin 2005/36/EY soveltamiseen vaikuttaa EU:n jäsenvaltio, jossa 
ammattipätevyys on hankittu (toisin sanoen direktiivin soveltaminen perustuu ensisijaisesti 
ammattipätevyyden hankintamaahan, ei EU:n kansalaisen kansalaisuuteen).

Mikäli vetoomuksen esittäjä katsoo tulleensa syrjityksi kansalaisuuden perusteella, on se 
merkityksellistä EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan mahdollisen noudattamatta 
jättämisen kannalta.

Vetoomuksen esittäjä ei ole esittänyt todisteita muun ammattipätevyyden hankkimisesta 
Irlannissa tai jossain toisessa EU:n jäsenvaltiossa. 

b) Vetoomuksen esittäjän väitteet työaikadirektiivin ja yhdenvertaisesta kohtelusta annetun 
direktiivin noudattamatta jättämisestä
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Komission asiasta vastaavat yksiköt ilmoittivat vetoomuksen esittäjälle 27. elokuuta 2008, 
että hänen väitöksensä edellä mainittujen kahden direktiivin noudattamatta jättämisestä 
huomioon ottaen vetoomuksen käsittely siirretään työaikadirektiivin (direktiivi 2000/34/EY) 
ja yhdenvertaisesta kohtelusta annetun direktiivin (direktiivi 2000/78/EY) soveltamisesta 
vastaavien komission yksiköiden käsiteltäväksi. 

Vetoomusta käsitellessään komission yksikkö havaitsi, että näiden kahden direktiivin lisäksi 
vetoomuksen esittäjä esitti väitöksen EY:n perustamissopimuksen noudattamatta jättämisestä. 
Komissio on toimittanut vetoomuksen esittäjälle tietoja kyseisen perustamissopimuksen 
artiklan soveltamisesta 7. maaliskuuta 2008 ja 23. huhtikuuta 2008 päivätyissä kirjeissään. 
Vetoomuksen esittäjä on kertonut ottaneensa yhteyttä Irlannin Solvit-keskukseen, joten 
komissio on pyytänyt myös keskukselta tietoja käsiteltävänä olevasta asiasta. Näyttää siltä, 
että Irlannin Solvit-keskus on kehottanut vetoomuksen esittäjää viemään kiistan työnantajan
kanssa neuvonta-, sovittelu- ja välimiespalvelun (ACAS) käsiteltäväksi. 

Koska komissiolta puuttui tietoja, joita tarvitaan yhteisön eri säännösten rikkomista koskevan 
väitteen analysointiin, komissio pyysi 7. marraskuuta 2008 päivätyssä kirjeessään 
vetoomuksen esittäjää toimittamaan komission yksiköille selkeät tiedot asian tosiasiallisista 
olosuhteista, jotta vetoomuksen esittäjän asia voitaisiin käsitellä.

Vetoomuksen esittäjä vastasi komissiolle 12. marraskuuta 2008. Komissio ei voinut ottaa 
toimitettujen tietojen perusteella selkeämmin kantaa asiaan. Näin ollen komissio pyysi edellä 
mainittuja tietoja uudelleen 24. marraskuuta 2008 lähettämässään kirjeessä. Kirjeeseen ei ole 
saatu vastausta.

Päätelmät

Edellä mainitut toimet ja toimitetut tiedot huomioon ottaen komissio katsoo, ettei asiassa ole 
rikottu EY:n perustamissopimuksen 39 artikkelia tai direktiivejä 2000/34/EY ja 2000/78/EY. 


