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Tárgy: Maura Griffin, ír állampolgár által benyújtott 1177/2007. számú petíció az 
Egyesült Királyságban informatikai tanári képesítésének el nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – ír állampolgár, aki 30 éve él az Egyesült Királyságban – azt állítja, 
hogy a helyi főiskola nem foglalkoztatja, mivel nem ismerik el írországi informatikai tanári 
képesítését. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az Egyesült Királyság nem tartja tiszteletben 
a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A petíció benyújtója állítása szerint ír állampolgár, aki 30 éve él az Egyesült Királyságban. 
Közli, hogy 2000-ben szerzett informatikatanári képesítést, és azóta nem tudja folytatni 
hivatása gyakorlását, hogy 2007-ben megkülönböztető módon elbocsátották. 

Közli, hogy tudja, hogy a 2005/36/EK irányelv1 az alapja a képesítések elismerésének Nagy-
Britannia és Írország között. A petíció benyújtója petícióját azzal zárja, hogy az Egyesült 
Királyság nem tesz eleget az irányelvnek.

                                               
1 A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv ( HL L 255., 2005.9.30. ).
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A ténybeli elemek hiánya miatt, amelyek nem teszik lehetővé a petíció átfogó elemzését, a 
Bizottság levelet írt a petíció benyújtójának 2008. május 27-én, és ebben tájékoztatta az 
elismeréseknek a 2005/36/EK irányelv által létrehozott rendszeréről, továbbá jelezte, hogy ez 
az irányelv csak akkor alkalmazandó az esetében, ha bizonyos feltételek teljesülnek. E 
tekintetben a petíció benyújtóját felhívták a fontos tényekkel kapcsolatos kiegészítő 
információk benyújtására.

A petíció benyújtója a Bizottságnak 2008. július 8-án és 2008. július 10-én válaszolt. A 
rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a 
petíció benyújtójának esete nem a szakképesítéseinek az Egyesült Királyságban történő 
elismerésével kapcsolatos kérdésekre vezethető vissza. A Bizottság 2008. július 18-án 
ismertette következtetéseit a petíció benyújtójával.

A Bizottság illetékes szolgálatai 2008. augusztus 8-án megkapták a petíció benyújtója által az 
EP-nek átadott iratokat. A Bizottság újból elemezte ezeket a dokumentumokat, és arra a 
következtetésre jutott, hogy a 2005/36/EK irányelvet nem sértették meg, viszont a kérdések a 
munkaidőről, illetve az egyenlő bánásmódról szóló irányelvhez kapcsolódnak. A petíció
benyújtója által 2008. augusztus 12-i keltezéssel küldött e-mail megerősítette, hogy a 
2005/36/EK irányelvet nem sértették meg. A Bizottság 2008. augusztus 27-én kimerítő 
elemzést adott át a petíció benyújtója számára, és tájékoztatta őt arról, hogy a 2005/36/EK 
irányelvet nem sértették meg. A petíció benyújtójának a rendelkezésére bocsátották a 
munkaidőről, illetve az egyenlő bánásmódról szóló irányelvvel kapcsolatos ügyek kezeléséért 
felelős bizottsági részlegek elérhetőségét, és közölték vele, hogy petícióját a jövőben ezek 
elemzik.

a) A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv megsértésének hiánya

A Bizottság által kapott információk szerint megállapítható, hogy a petíció benyújtója
állampolgár, aki 30 éve él az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban szerezte 
informatikatanári képesítését. A Bizottság ezért megerősíti 2008. július 18-i következtetését, 
miszerint a 2005/36/EK irányelv nem alkalmazandó, ugyanis semmilyen határon átnyúló elem 
nem indokolja ezen irányelv alkalmazását. A petíció benyújtója az Egyesült Királyság által 
kiadott szakképesítéssel rendelkezik, és ott kíván munkát vállalni. A 2005/36/EK irányelv 
alkalmazhatósági feltételeit illetően a szakképesítés megszerzésének helye szerinti uniós 
tagállam irányadó (vagyis: az irányelv alkalmazása elsősorban a „szakképesítés 
honosságához” és nem az „uniós polgár állampolgárságához” kötődik).

A tény, hogy véleménye szerint állampolgársága alapján szenvedett el megkülönböztetést, az 
EKSz. 12. cikkének esetleges megsértését illetően releváns.

A petíció benyújtója semmilyen módon nem igazolja, hogy más szakképesítést szerzett 
Írországban vagy más uniós tagállamban. 

b) A petíció benyújtója szerint megsértették a munkaidőről, illetve az egyenlő bánásmódról 
szóló irányelvet

A petíció benyújtóját 2008. augusztus 27-én tájékoztatták az illetékes szolgálatok arról, hogy 
mivel e két irányelv megsértését feltételezi, a petíciót a Bizottság munkaidőről (2000/34/EK), 
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illetve az egyenlő bánásmódról szóló irányelvvel (2000/78/EK) kapcsolatos ügyek kezeléséért 
felelős részlegeihez továbbítják a petíció további megvizsgálására. 

A petíció elemzésekor a felelős bizottsági szolgálat megállapította, hogy e két irányelv mellett 
a petíció benyújtója az EK 39. cikkének megsértését is állítja. A Szerződés e cikkére 
tekintettel a Bizottság 2008. március 7-i és 2080. április 23-i levelében már tájékoztatást adott 
a petíció benyújtója számára. Emellett mivel a petíció benyújtója jelezte, hogy felvette a 
kapcsolatot a SOLVIT Irelanddal, a Bizottság megkereste ezt a szervet is az ügy kapcsán. A 
jelek szerint a SOLVIT Ireland azt a tanácsot adta a petíció benyújtója számára, hogy a 
munkáltatóval folytatott jogvitával forduljon az ACAS-hoz (foglalkoztatási szolgáltatások 
megakadályozásával és megoldásával foglalkozó szervezet). 

Az egyes közösségi jogi rendelkezések állítólagos megsértésének elemzését lehetővé tévő 
ténybeli elemek hiánya miatt a Bizottság levélben fordult a petíció benyújtójához 2008. 
november 7-én, és kérte, hogy a Bizottság részlegei számára adja meg az ügy egyértelmű 
ténybeli hátterét, hogy a helyzetét megfelelően értékelni tudják.

A petíció benyújtója a Bizottságnak 2008. november 12-én válaszolt. Az átadott információk 
alapján a Bizottság nem tudott egyértelműbb álláspontra helyezkedni az ügy ténybeli részét 
illetően. Ezért 2008. november 24-én a Bizottság újabb levelet küldött, amiben a fenti 
adatokat kérte. Erre a levélre választ nem kapott.

Következtetések

A Bizottság véleménye a fenti fejlemények és az átadott információk alapján az, hogy sem a 
39. cikket, sem a 2000/34/EK irányelvet, sem pedig a 2000/78/EK irányelvet nem sértették 
meg. 


