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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0101/2012 af Enrique Arraiz Cubelo, spansk statsborger, om 
mulig overtrædelse af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i den nationale spanske lovgivning 

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at artikel 154 i det spanske kongelige lovdekret 2/2011 af 5. september 
2011 om vedtagelse af den konsoliderede tekst til lov om statshavne og handelsflåden (Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) overtræder direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og nærmere betegnet hans 
ret til at færdes og opholde sig frit i EU. Andrageren klager over, at han er ramt personligt, da 
hans egne kvalifikationer, som han har erhvervet i Finland, ikke anerkendes i Spanien. Han 
påpeger, at han uden held har kontaktet SOLVIT i Spanien og i Finland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. maj 2012. 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren påpeger, at de spanske myndigheder ikke anerkender hans erhvervsmæssige 
kvalifikationer som havnearbejder, nærmere betegnet som havnekranfører, som han 
erhvervede i Finland.

Som anført ovenfor har andrageren klaget til SOLVIT. Imidlertid måtte det spanske 
SOLVIT's behandling af den første sag, 86831/10/ES, afsluttes i 2010, fordi andrageren ikke 
havde forelagt tilstrækkelig dokumentation. Den anden sag, 106411/11/FI, der blev behandlet 
af SOLVIT Finland, blev afsluttet i juli 2011 i overensstemmelse med den løsning, de spanske 
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myndigheder havde foreslået.

Desuden indbragte andrageren den 28. januar 2012 en klage direkte for Kommissionen over 
forhold svarende til dem, der er emnet for det foreliggende andragende. Med skrivelse af 2. 
juli 2012 fremlagde Kommissionen en detaljeret analyse og foreslog at henlægge sagen, 
hvilket ikke blev anfægtet af andrageren.

Kommissionens bemærkninger

I forbindelse med behandlingen af klagen påpegede Kommissionen i sin skrivelse af 2. juli 
2012 til andrageren, at den gældende retsramme var direktiv 2005/36/EF1 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, der var gennemført i den spanske lovgivning ved Real 
Decreto 1837/20082.  Når der er tale om situationer, hvor en borger fra en medlemsstat som 
selvstændig eller som arbejdstager ønsker at udøve en virksomhed, der er omfattet af dette 
direktiv, i en anden medlemsstat, finder direktiv 2005/36/EF udelukkende anvendelse, når 
erhvervet er reguleret i modtagerstaten, dvs. adgangen til eller udøvelsen af dette erhverv 
ifølge lovgivningen eller administrative bestemmelser er betinget af besiddelsen af bestemte 
faglige kvalifikationer.  Kommissionen gjorde desuden opmærksom på, at direktiv 
2005/36/EF omhandler anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og ikke akademisk 
anerkendelse af eksamensbeviser (godkendelse). Endelig gjorde Kommissionen rede for de 
forskellige trin i proceduren for anerkendelse og navnlig de frister, der skal overholdes af 
modtagerstatens kompetente myndigheder. 

Med skrivelse af 2. juli 2012 anmodede Kommissionen endvidere andrageren om at 
fremsende en kopi af hans korrespondance med de spanske myndigheder og navnlig 
afgørelsen om afslag på hans anmodning om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, der var erhvervet i Finland.  Da der var tale om et individuelt tilfælde, bad 
Kommissionen andrageren om tilladelse til at oplyse hans identitet til de kompetente spanske 
myndigheder som led i sagsbehandlingen. Endelig underrettede Kommissionen på baggrund 
af de foreliggende oplysninger andrageren om, at den, medmindre den inden udgangen af juli 
2012 havde modtaget nye oplysninger, der kunne bevise, at der var tale om en overtrædelse af 
EU-retten, agtede at henlægge hans klage. 

På dette stade fandt Kommissionen således ikke, at den rådede over tilstrækkelige elementer 
til at kunne påvise, at de spanske myndigheder havde overtrådt EU-retten, især da den ikke 
havde kendskab til andre klager vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 
som havnearbejder i Spanien, og at erhvervene havnearbejder og/eller havnekranfører ifølge 
databasen over lovregulerede hverv i Europa ikke var lovreguleret i Spanien i henhold til 
direktiv 2005/36/EF. Heller ikke det foreliggende andragende har givet mulighed for at påvise 

                                               
1   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 

erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005.

2   Real Decreto 1837/2008 af 8. november 2008, som omsætter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 og Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer samt visse aspekter af udøvelsen af juridiske erhverv (spansk 
statstidende nr. 280/2008 af 20.11.2008, s. 46185-46320).
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nye faktorer.

Andrageren svarede Kommissionen med skrivelse af 3. juli 2012, hvori han ikke forelagde 
nye beviser og ikke anfægtede hverken Kommissionens analyse eller dens forslag om at 
henlægge sagen. Andrageren meddelte imidlertid Kommissionen, at hans sag på ny blev
behandlet af SOLVIT Spanien, og at han ville genoptage kontakten med Kommissionen, når 
han havde indsamlet den nødvendige dokumentation.

Konklusion

Under disse omstændigheder finder Kommissionen, at den hidtil ikke råder over 
tilstrækkelige oplysninger til at kunne fastslå, at de spanske myndigheder overtræder direktiv 
2005/36/EF med hensyn til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som 
havnemedarbejder erhvervet i en anden medlemsstat.


