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Temats: Lūgumraksts Nr. 1177/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Maura 
Griffin, par to, ka Apvienotajā Karalistē neatzīst viņas informācijas 
tehnoloģiju skolotājas kvalifikāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Īrijas pilsone, kas 30 gadus nodzīvojusi Apvienotajā Karalistē, 
sūdzas, ka vietējā koledža nav ļāvusi viņai strādāt, jo neatzīst viņas Īrijā iegūto informācijas 
tehnoloģiju skolotājas kvalifikāciju. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Apvienotā Karaliste 
nepilda EK Direktīvu 2005/36 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņa ir Īrijas pilsone, kura 30 gadus dzīvo Apvienotajā 
Karalistē. Viņa norāda, ka 2000. gadā viņa ieguva informācijas tehnoloģiju skolotājas 
kvalifikāciju un nevarēja turpināt savu karjeru diskriminējošas atlaišanas no darba dēļ, kas 
notika 2007. gadā. 

Viņa norāda, ka ir informēta par Direktīvu 2005/36/EK1, kas ir pamats kvalifikāciju atzīšanai 
starp Lielbritāniju un Īriju. Lūgumraksta iesniedzēja noslēdz savu lūgumrakstu, norādot, ka 
Apvienotās Karalistes rīcība nav saskaņā ar direktīvu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7.septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255/22, 
30.09.2005.
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Faktisko elementu trūkuma dēļ, kas neļāva veikt visaptverošu lūgumraksta analīzi, Komisija 
2008. gada 27. maijā nosūtīja vēstuli lūgumraksta iesniedzējai, sniedzot viņai informāciju par 
kvalifikāciju atzīšanas sistēmu, kā to nosaka Direktīva 2005/36/EK, un norādot, ka šī 
direktīva ir piemērojama viņas gadījumā tikai tad, ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi. Šajā 
sakarā lūgumraksta iesniedzējai tika lūgts sniegt papildu informāciju par saistītiem faktiem.  

Lūgumraksta iesniedzēja atbildēja Komisijai 2008. gada 8. jūlijā un 2008. gada 10. jūlijā. Pēc 
sniegtās informācijas Komisija secināja, ka lūgumraksta iesniedzējas lieta neskar jautājumus, 
kas attiecas uz viņas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu AK. 2008. gada 18. jūlijā Komisija 
informēja lūgumraksta iesniedzēju par savu secinājumu.

2008. gada 8. augustā Komisijas kompetentais dienests saņēma dokumentu paku, ko 
lūgumraksta iesniedzēja iesniedza EP. Komisija vēlreiz veica šo dokumentu analīzi un 
secināja, ka Direktīva 2005/36/EK nav pārkāpta, bet skartais jautājums attiecas uz darba laika 
direktīvu un direktīvu, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu. Lūgumraksta iesniedzējas 
nākamā 2008. gada 12. augustā nosūtītā elektroniskā pasta vēstule apstiprināja, ka 
Direktīva 2005/36/EK nav pārkāpta. 2008. gada 27. augustā Komisija nosūtīja lūgumraksta 
iesniedzējai plašu analīzi, informējot viņu, ka Direktīva 2005/36/EK nav pārkāpta. 
Lūgumraksta iesniedzējai nosūtīja Komisijas departamentu, kas nodarbojas ar darba laika 
direktīvas un direktīvas, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu, jautājumiem, 
kontaktinformāciju, un informēja, ka viņas lūgumrakstu turpmāk analizēs šie departamenti.

a) Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu pārkāpums nav konstatēts

No iegūtās informācijas Komisija secināja, ka lūgumraksta iesniedzēja ir Īrijas pilsone, kura 
30 gadus dzīvo AK. Viņa ieguva informācijas tehnoloģiju skolotājas kvalifikāciju 
Apvienotajā Karalistē. Tādēļ Komisija apstiprina savu 2008. gada 18. jūlija secinājumu, ka 
Direktīva 2005/36/EK nav piemērojama, jo nepastāv pārrobežu elements, kas varēt radīt šīs 
direktīvas piemērošanu. Lūgumraksta iesniedzējai ir AK profesionālā kvalifikācija, un viņa 
meklē darbu AK. Attiecībā uz nosacījumiem, kas jāizpilda, lai piemērotu 
Direktīvu 2005/36/EK, nozīme ir tai ES dalībvalstij, kurā viņa ieguva profesionālo 
kvalifikāciju (īsumā: direktīvas piemērošana ir pirmkārt saistīta ar „profesionālās 
kvalifikācijas valstspiederību”, nevis ar „ES pilsoņa valstspiederību”).

Fakts, ka viņa jūtas diskriminēta savas valstspiederības dēļ, ir nozīmīgs saistībā ar Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 12. panta iespējamu pārkāpumu.

Lūgumraksta iesniedzēja neiesniedz nevienu pierādījumu, ka viņa ieguva jebkuru citu 
profesionālu kvalifikāciju Īrijā vai citā ES dalībvalstī.  

b) Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tiek pārkāpta darba laika direktīva un direktīva, ar ko 
ievieš vienādas attieksmes principu

Atbildīgie dienesti 2008. gada 27. augustā informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka, ņemot vērā, 
ka viņa apgalvo, ka tiek pārkāptas šīs divas direktīvas, lūgumraksts tiks nosūtīts Komisijas 
departamentiem, kas nodarbojas ar darba laika direktīvas (Direktīva 2000/34/EK) un 
direktīvas, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu (Direktīva 2000/78/EK), jautājumiem 
turpmākai lūgumraksta izmeklēšanai.
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Veicot lūgumraksta analīzi, atbildīgais Komisijas dienests noskaidroja, ka, papildus šīm 
divām direktīvām, lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka tiek pārkāpts Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 39. pants. Attiecībā uz šo dibināšanas līguma pantu Komisija jau sniedza 
informāciju lūgumraksta iesniedzējai divās vēstulēs, kas tika nosūtītas 2008. gada 7. martā un 
2008. gada 23. aprīlī. Turklāt, tā kā lūgumraksta iesniedzēja norādīja, ka ir sazinājusies ar 
SOLVIT Īrijas nodaļu, Komisija iesniedza pieprasījumu par saistīto lietu arī šim 
departamentam. Tika noskaidrots, ka SOLVIT Īrijas nodaļa ir ieteikusi lūgumraksta 
iesniedzējai par strīdu ar darba devēju griezties organizācijā ACAS (organizācija, kuras nolūks 
ir novērst un atrisināt nodarbinātības jautājumus).

Tomēr faktisko elementu trūkuma dēļ, kas neļauj analizēt apgalvotos dažādu Eiropas 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumus, Komisija 2008. gada 7. novembrī nosūtīja vēstuli 
lūgumraksta iesniedzējai un lūdza iesniegt Komisijas departamentam skaidrus lietas faktiskos 
apstākļus, kas ļautu pareizi izvērtēt viņas situāciju.

Lūgumraksta iesniedzēja atbildēja Komisijai 2008. gada 12. novembrī. Iesniegtā informācija 
neļāva Komisijai iegūt skaidrāku nostāju par lietas priekšvēsturi. Tādēļ 2008. gada 
24. novembrī Komisija nosūtīja citu vēstuli, pieprasot iepriekš minētās informācijas 
precīzākas detaļas. Uz šo vēstuli nav saņemta atbilde.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minētos notikumus un sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka 
Direktīvas 2000/34/EK 39. pants un Direktīva 2000/78/EK nav pārkāpta. 


