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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.:  Petiția nr. 1177/2007, adresată de Maura Griffin, de naționalitate irlandeză, 
privind nerecunoașterea calificării sale ca profesor de tehnologia informației în 
Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționara, cetățean irlandez care a locuit în Regatul Unit timp de 30 de ani, susține că nu i s-
a permis să lucreze în colegiul din zona în care locuiește deoarece calificarea sa irlandeză de 
profesor de tehnologia informației nu este recunoscută. Petiționara este de părere că Regatul 
Unit nu respectă Directiva CE 2005/36 privind recunoașterea calificărilor profesionale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Petiționara afirmă că este cetățean irlandez și că a locuit în Regatul Unit timp de 30 de ani. Ea 
menționează că a obținut diploma de profesor de tehnologia informației în 2000 și că nu a 
putut să-și continue cariera datorită concedierii pe motive discriminatorii în 2007.

Ea menționează că este la curent cu Directiva 2005/36/CE1 ca document de bază pentru 
recunoașterea calificărilor între Marea Britanie și Irlanda. Petiționara își încheie petiția 
afirmând că Marea Britanie nu respectă directiva în cauză.

Având în vedere că lipsa de informații concrete nu a permis o analiză completă a petiției, 
                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, JO 
L 255/22, 30.09.2005.
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Comisia a adresat o scrisoare petiționarei, la 27 mai 2008, oferindu-i informații cu privire la 
sistemul de recunoaștere stabilit prin Directiva 2005/36/CE și indicând că această directivă nu 
se aplică în cazul ei decât dacă sunt îndeplinite anumite condiții. În această privință, s-a 
solicitat petiționarei să ofere informații suplimentare cu privire la faptele relevante.

Petiționara a răspuns Comisiei la 8 iulie 2008 și la 10 iulie 2008. Informațiile oferite au 
permis Comisiei să concluzioneze că, în cazul petiționarei, nu sunt vizate aspecte privind 
recunoașterea calificărilor profesionale în Regatul Unit. La 18 iulie 2008, Comisia a informat 
petiționara cu privire la concluzia sa.

La 8 august 2008, serviciul competent al Comisiei a primit un pachet de documente pe care 
petiționara le-a supus atenției Parlamentului European. Comisia a analizat aceste documente 
din nou, a concluzionat că Directiva 2005/36/CE nu a fost încălcată, dar că aspectele 
menționate au legătură cu Directiva timpului de lucru și Directiva tratamentului egal. Un alt 
email trimis de petiționară, la data de 12 august 2008, a confirmat că Directiva 2005/36/CE nu 
a fost încălcată. La 27 august 2008, Comisia a oferit petiționarei o analiză cuprinzătoare, 
informând-o pe aceasta că Directiva 2005/36/CE nu a fost încălcată. Petiționara a primit 
datele de contact ale departamentelor din cadrul Comisiei, care au competența de a trata 
aspectele legate de Directiva timpului de lucru și Directiva tratamentului egal, și i s-a transmis 
că, pe viitor, petiția sa va fi analizată de acestea. 

a) Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale nu a fost încălcată

Din informațiile obținute de Comisie, s-a concluzionat că petiționara este cetățean irlandez și 
că a locuit în Regatul Unit timp de 30 de ani. Aceasta a obținut diploma de profesor de 
tehnologia informației în Regatul Unit. Prin urmare, Comisia confirmă concluzia sa din 18 
iulie 2008, și anume că Directiva 2005/36/CE nu se aplică, deoarece nu există niciun element 
transfrontalier care să necesite, în mod specific, aplicarea directivei în cauză. Petiționara 
posedă calificări profesionale obținute în Regatul Unit și își caută un loc de muncă tot în 
Regatul Unit. În ceea ce privește condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca Directiva 
2005/36/CE să se aplice, contează statul membru al Uniunii Europene în care aceasta a 
obținut calificările profesionale (pe scurt: aplicarea directivei depinde, în primul rând, de 
„naționalitatea calificării profesionale” și nu de „naționalitatea cetățeanului Uniunii 
Europene”). 

Faptul că se simte discriminată din cauza naționalității sale poate avea relevanță în contextul 
unei posibile încălcări a articolului 12 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Petiționara nu prezintă nicio dovadă că a obținut alte calificări profesionale în Irlanda sau într-
un alt stat membru al Uniunii Europene.

b) Petiționara pretinde că au fost încălcate Directiva privind timpul de lucru și Directiva 
tratamentului egal 

Petiționara a fost informată la 27 august 2008, de către serviciile responsabile că, dat fiind 
faptul că pretinde că au fost încălcate aceste două directive, petiția va fi transferată 
departamentelor din cadrul Comisiei care sunt competente în legătură cu Directiva privind 
timpul de lucru (Directiva 2000/34/CE) și cu Directiva privind egalitatea de tratament
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(Directiva 2000/78/CE), pentru investigații suplimentare.

Analizând petiția, serviciul responsabil din cadrul Comisiei a descoperit că, în plus față de 
aceste două directive, petiționara pretindea că a fost încălcat și articolul 39 din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene. În ceea ce privește acest articol din Tratat, Comisia a 
furnizat deja informații petiționarei prin două scrisori din data de 7 martie 2008 și 23 aprilie 
2008. În plus, având în vedere că petiționara a declarat că a contactat SOLVIT Irlanda, 
Comisia a adresat întrebări și acestui departament cu privire la dosar. Se pare că SOLVIT 
Irlanda a sfătuit petiționara să supună acest conflict cu angajatorul atenției organizației ACAS 
(organizația pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor de muncă).

Totuși, din cauza lipsei unor elemente concrete care să permită analiza presupusei încălcări a 
diferitelor prevederi legale comunitare, Comisia a adresat o scrisoare petiționarei, la 7 
noiembrie 2008, solicitându-i acesteia să furnizeze departamentului Comisiei circumstanțele 
exacte ale cazului, care să permită analizarea corectă a situației sale.

Petiționara a răspuns Comisiei la 12 noiembrie 2008. Informațiile oferite nu au permis 
Comisiei să adopte o poziție mai clară privind contextul exact al cazului. Prin urmare, la 24 
noiembrie 2008, Comisia a trimis o altă scrisoare, solicitând detaliile menționate mai sus. 
Comisia nu a primit niciun răspuns la această scrisoare. 

Concluzii

În ceea ce privește faptele expuse mai sus și informațiile oferite, Comisia consideră că nu a 
fost încălcat nici articolul 39, nici Directiva 2000/34/CE și nici Directiva 2000/78/CE. 


