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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0101/2012, внесена от Enrique Arraiz Cubelo, с испанско 
гражданство, относно вероятното нарушение на Директива 2005/36/EО 
относно признаването на професионалните квалификации от испанското 
законодателство 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че член 154 на испанския Kралски законодателен 
декрет № 2/2011 от 5 септември 2011 г., с който се приема консолидираният текст на 
Закона за държавните пристанища и търговската флота (Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante), нарушава Директива № 2005/36/EО относно 
признаването на професионалните квалификации и, в по-общ план, неговото право на 
свободно движение и пребиваване в Съюза. Вносителят на петицията изразява 
недоволство по повод факта, че той лично понася последствията от това, тъй като 
неговата квалификация, придобита във Финландия, не се признава в Испания. Той 
твърди, че опитът му да се свърже със SOLVIT в Испания и Финландия е бил 
неуспешен.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че испанските власти не признават професионалната 
му квалификация на докер, по-специално като оператор на пристанищни кранове, 
получена във Финландия.
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Както се споменава в настоящата петиция, вносителят е внесъл жалба в SOLVIT. 
Първата жалба, под номер 86831/10/ES, разгледана от SOLVIT Испания, обаче е била 
приключена през 2010 г. поради непредоставяне на достатъчна документация от страна 
на вносителя. Вторият случай, под номер 106411/11/FI, разгледан от SOLVIT 
Финландия, е приключен през юли 2011 г. след предложеното от испанските органи 
решение.

Вносителят на петицията освен това е внесъл жалба директно в Комисията на 28 януари 
2012 г.с оплаквания, сходни на изложените в настоящата петиция. В писмо от 2 юли 
2012 г., Комисията е направила подробен анализ и е предложила жалбата да бъде 
приключена, срещу което вносителят на петицията не е възразил.

Наблюдения на Комисията

В хода на разглеждане на жалбата, в писмото си до вносителя на петицията от 2 юли 
2012 г., Комисията припомня приложимата правна рамка, а именно директива 
2006/36/EО1 относно признаването на професионалните квалификации, която е 
транспонирана в испанското законодателство чрез Кралския декрет 1837/2008 2. 
Директива 2005/36/EО се прилага за случаи, в които гражданин на държава членка 
желае да упражнява желае да упражнява на свободна практика или платена служба, 
професия, която попада в приложното поле на тази директива в друга държава членка, 
само когато приемащата държава регулира съответната професия, а именно когато 
достъпът до или упражняването на тази професия са уредени в закон, подзаконов 
нормативен акт или административна разпоредба, при притежаването на съответни 
определени професионални квалификации. Комисията напомня освен това, че 
директива 2005/36/ЕО регламентира признаването на професионални квалификации, а 
не академичната равностойност на дипломите (официално признаване). Накрая 
Комисията уточнява етапите на процедурата по искане на признаване, по-специално 
сроковете, които следва да се спазват от компетентните органи на приемащата държава. 

В писмото си от 2 юли 2012 г., Комисията освен това иска от вносителя на петицията да 
представи копие от кореспонденцията си със съответните испански органи и по-
специално решението за отхвърляне на искането му за признаване на професионалната 
му квалификация, получена във Финландия. От друга страна, тъй като става въпрос за 
единичен случай, Комисията е поискала от вносителя разрешение да разкрие 
идентичността му пред съответните испански органи, компетентни при разглеждането 
на случая му. Накрая, като взема предвид цялата налична информация, освен ако след 
края на юли 2012 г. не бъдат получени нови данни, които да могат да докажат 
наличието на нарушение на правото на Съюза, Комисията информира вносителя за 
намерението си да приключи разглеждането на жалбата му.
                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 

признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255, 30.9.2005 г.

2 Кралски декрет 1837/2008 от 8 ноември 2008 г. , който транспонира в правния ред на Испания 
директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 7 септември 2005 и директива 
2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. относно признаването на професионални 
квалификации, както и определени аспекти от упражняването на юридически професии (Boletín 
Oficial del Estado № 280/2008 г. от 20.11.2008 г. стр. 46185-46320).
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На този етап Комисията всъщност е преценила, че не разполага с достатъчно данни, за 
да установи нарушение на правото на Съюза от страна на испанските органи, предвид 
факта, че не са ѝ известни други жалби, свързани с признаването на професионалната 
квалификация на докери в Испания и че според базата данни относно регулираните 
професии в Европа, професиите докер и/или оператор на пристанищни кранове не са 
регулирани в Испания по смисъла на директива 2005/36/ЕО. Настоящата петиция също 
не предоставя нови данни.

Вносителят на петицията е отговорил на Комисията с писмо от 3 юли 2012 г., в което не 
е предоставил нови данни и не оспорва нито анализа на Комисията, нито намерението й 
да приключи разглеждането на жалбата. Вносителят на петицията обаче е информирал
Комисията, че случаят му отново се разглежда от SOLVIT Испания и че той ще се 
свърже отново с Комисията след като събере необходимата документация с цел 
попълване на досието.

Заключение

При това положение Комисията счита, че не разполага с достатъчно данни към 
настоящия момент, за да констатира наличието на нарушение на директива 2005/36/ЕО 
от страна на испанските органи относно признаването на професионална квалификация 
на докер, получена в друга държава членка.


