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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1177/2007 ingiven av Maura Griffin (irländsk medborgare) om 
vägran att erkänna hennes utbildning till lärare i informationsteknik i 
Storbritannien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, en irländsk medborgare som har bott i Storbritannien i 30 år, hävdar att hennes 
lokala skola inte tillät henne att arbeta eftersom den inte har erkänt hennes irländska 
utbildning till lärare i informationsteknik. Framställaren anser att Storbritannien inte följer 
EG-direktivet 2005/36 om erkännande av kvalifikationer.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 april 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

Framställaren gör gällande att hon är en irländsk medborgare som har bott i Storbritannien i 
30 år. Hon uppger att hon tog sin examen som lärare i informationsteknik år 2000 och inte 
kunde fortsätta i sitt yrke på grund av diskriminerande uppsägning år 2007. 

Hon anger kännedom om direktiv 2005/36/EG1 som en grund för erkännande av 
kvalifikationer mellan Storbritannien och Irland. Framställaren avslutar sin framställning med 
att peka på att Storbritannien inte följer direktivet.

Eftersom faktamaterial saknades för att göra en omfattande undersökning av framställningen 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
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skrev kommissionen den 27 maj 2008 ett brev till framställaren med information om den 
ordning för erkännande som inrättats genom direktiv 2005/36/EG och med uppgifter om att 
detta direktiv endast är tillämpligt på hennes fall om vissa villkor är uppfyllda. Framställaren 
uppmanades att i detta avseende tillhandahålla kompletterande uppgifter om relevanta fakta.

Framställaren svarade kommissionen den 8 juli 2008 och den 10 juli 2008. På grundval av 
den information som lämnades drog kommissionen slutsatsen att framställarens fall inte rör 
frågor som gäller erkännandet av hennes yrkeskvalifikationer i Storbritannien. Den 
18 juli 2008 informerade kommissionen framställaren om sitt beslut.

Den 8 augusti 2008 fick kommissionens behöriga tjänsteavdelning en försändelse med 
dokument som framställaren skickat till Europaparlamentet. Återigen undersökte 
kommissionen dessa dokument och kom fram till att det inte förelåg någon överträdelse av 
direktiv 2005/36/EG, men att de frågor som togs upp berör direktivet om arbetstid och 
direktivet om lika behandling. Ett ytterligare mejl från framställaren, daterat den 
12 augusti 2008, bekräftade att direktiv 2005/36/EG inte hade överträtts. Den 27 augusti 2008 
lämnade kommissionen en omfattande undersökning till framställaren med upplysning om att 
det inte föreligger någon överträdelse av direktiv 2005/36/EG. Framställaren fick 
kontaktuppgifterna till kommissionens behöriga avdelningar för frågor rörande direktivet om 
arbetstid och direktivet om lika behandling och informerades om att hennes framställning 
hädanefter kommer att utredas av dem.

a) Ingen överträdelse av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Av de uppgifter som kommissionen erhöll framgick att framställaren är en irländsk 
medborgare som har bott i Storbritannien i 30 år. Hon tog sin examen som lärare i IKT i 
Storbritannien. Kommissionen bekräftar därför sitt beslut av den 18 juli 2008 om att direktiv 
2005/36/EG inte är tillämpligt eftersom det inte finns något gränsöverskridande moment som 
uttryckligen skulle föranleda tillämpning av detta direktiv. Framställaren har 
yrkeskvalifikationer från Storbritannien och söker anställning i Storbritannien. När det gäller 
de villkor som måste vara uppfyllda för att direktiv 2005/36/EG ska vara tillämpligt är det den 
EU-medlemsstat där hon erhöll yrkeskvalifikationerna som är relevant (kort sagt: 
Tillämpningen av direktivet är i första hand knuten till ”nationaliteten för 
yrkeskvalifikationen” och inte till ”EU-medborgarens nationalitet”).

Det faktum att hon känner sig diskriminerad på grundval av sin nationalitet är relevant i 
samband med en eventuell överträdelse av artikel 12 i EG-fördraget.

Framställaren lägger inte fram några bevis för att hon har förvärvat några andra 
yrkeskvalifikationer i Irland eller någon annan EU-medlemsstat. 

b)Framställaren anför överträdelse av direktivet om arbetstid och av direktivet om lika 
behandling

Framställaren informerades den 27 augusti 2008 av behöriga tjänsteavdelningar om att 
framställningen med hänsyn till att hon anförde överträdelse av dessa två direktiv kommer att 
överföras till kommissionens behöriga avdelningar för direktivet om arbetstid (direktiv 
2000/34/EG) och direktivet om lika behandling (direktiv 2000/78/EG) för vidare utredning av 
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framställningen. 

Medan framställningen undersöktes upptäckte den ansvariga tjänsteavdelningen inom 
kommissionen att framställaren förutom dessa två direktiv anförde överträdelse av 
artikel 39 EG. Kommissionen har redan lämnat uppgifter till framställaren med avseende på 
denna fördragsartikel i två brev daterade den 7 mars 2008 och den 23 april 2008. Eftersom 
framställaren har uppgett att SOLVIT Irland kontaktades bad kommissionen dessutom denna 
avdelning om de aktuella handlingarna. Det framgick att SOLVIT Irland har rådgjort med 
framställaren för att hänföra tvisten med arbetsgivaren till ACAS (en organisation som ägnar 
sig åt att förebygga och lösa anställningsärenden). 

På grund av att faktamaterial saknades för att kunna undersöka den påstådda överträdelsen av
de olika bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen skickade kommissionen den
7 november 2008 ett brev till framställaren och bad henne att förse kommissionens avdelning 
med tydliga uppgifter om omständigheterna i fallet för att möjliggöra en korrekt bedömning 
av hennes situation.

Framställaren svarade kommissionen den 12 november 2008. Den information som 
tillhandahölls gjorde det inte möjligt för kommissionen att få en tydligare uppfattning om 
fallets faktiska bakgrund. Därför skickade kommissionen den 24 november 2008 ytterligare 
ett brev med begäran om ovan nämnda uppgifter. Hittills har det inte kommit något svar på 
detta brev.

Slutsatser

Med hänsyn till ovanstående utveckling och de uppgifter som lämnats är kommissionens 
uppfattning att det varken föreligger någon överträdelse av artikel 39 eller 
direktiv 2000/34/EG eller direktiv 2000/78/EG. 


