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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0101/2012, του Enrique Arraiz Cubelo, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πιθανή παραβίαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την εθνική νομοθεσία της 
Ισπανίας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το άρθρο 154 του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος της 
Ισπανίας 2/2011, της 5ης Σεπτεμβρίου, που υιοθετεί το ενοποιημένο κείμενο του νόμου για 
τους κρατικούς λιμένες και το εμπορικό ναυτικό (Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante) παραβιάζει την οδηγία 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και γενικότερα το δικαίωμά του να κυκλοφορεί 
και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια της Ένωσης. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι 
πλήττεται προσωπικά καθώς τα επαγγελματικά του προσόντα, που απέκτησε στη Φινλανδία 
δεν αναγνωρίζονται στην Ισπανία. Αναφέρει ότι απευθύνθηκε μάταια στο SOLVIT στην 
Ισπανία και στη Φινλανδία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι ισπανικές αρχές δεν αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά 
προσόντα που απέκτησε στη Φινλανδία βάσει των οποίων μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του 
λιμενεργάτη, και ιδίως αυτό του χειριστή γερανών λιμένων.

Όπως επισημαίνεται στην παρούσα αναφορά, ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία στο SOLVIT. 
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Ωστόσο, η πρώτη υπόθεση που επεξεργάστηκε το SOLVIT στην Ισπανία (86831/10/ES), 
περατώθηκε το 2010, εξαιτίας της μη προσκόμισης των απαιτούμενων εγγράφων από τον 
αναφέροντα. Η δεύτερη υπόθεση (106411/11/FI), την οποία επεξεργάστηκε το SOLVIT 
Φινλανδίας, περατώθηκε τον Ιούλιο του 2011 λόγω μιας λύσης που προτάθηκε από τις 
ισπανικές αρχές.

Ο αναφέρων υπέβαλε επίσης καταγγελία απευθείας στην Επιτροπή, με ημερομηνία 
28.1.2012, για παρόμοιες αιτιάσεις με αυτές που διατυπώνονται στην παρούσα αναφορά. 
Στην από 2.7.2012 επιστολή της, η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή ανάλυση και προτείνει την 
αρχειοθέτηση της καταγγελίας, την οποία ο αναφέρων δεν αμφισβήτησε.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της καταγγελίας, η Επιτροπή, με την από 2.07.2012 επιστολή 
της προς τον αναφέροντα, υπενθυμίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι την οδηγία 
2005/36/ΕΚ1 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία 
μεταφέρθηκε στο ισπανικό δίκαιο με το Real Decreto 1837/20082. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας υπήκοος κράτους μέλους επιθυμεί να 
ασκήσει σε άλλο κράτος μέλος, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός, μια επαγγελματική 
δραστηριότητα η οποία καλύπτεται από την εν λόγω οδηγία, μόνον εφόσον η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη στο κράτος μέλος υποδοχής, γεγονός το 
οποίο σημαίνει ότι η πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή η άσκησή του υπόκειται, δυνάμει 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, στην κατοχή καθορισμένων 
επαγγελματικών προσόντων. Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ αφορά 
την επαγγελματική αναγνώριση και όχι την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών 
(επικύρωση). Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει τα στάδια της διαδικασίας όσον αφορά την 
αίτηση αναγνώρισης, ιδίως τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής. 

Στην από 2.7.2012 επιστολή της, η Επιτροπή ζητεί επίσης από τον αναφέροντα να διαβιβάσει 
αντίγραφο της αλληλογραφίας του με τις αρμόδιες ισπανικές αρχές, και ιδίως την απόφαση 
απόρριψης της αίτησής του για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία 
απέκτησε στη Φινλανδία. Επιπλέον, καθώς πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση, η Επιτροπή 
ζητεί από τον αναφέροντα τη συγκατάθεσή του όσον αφορά την αποκάλυψη της ταυτότητάς 
του στις αρμόδιες ισπανικές αρχές, στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσής του. Τέλος, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, και εφόσον έως τα τέλη Ιουλίου 2012 δεν έχει λάβει νέα 
στοιχεία με τα οποία να διαπιστώνεται παράβαση του δικαίου της Ένωσης, η Επιτροπή 
ενημερώνει τον αναφέροντα για την πρόθεσή της να προβεί σε αρχειοθέτηση της καταγγελίας 
του.
                                               
1   Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά 

µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 255 της 30.9.2005·

2   Real Decreto 1837/2008, της 8ης Νοεμβρίου 2008, με το οποίο ενσωματώνεται στην ισπανική έννομη τάξη η 
οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, και η 
οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων καθώς και ορισμένες πτυχές της άσκησης του νομικού επαγγέλματος, (B.O.E. 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ισπανίας) αριθ. 280/2008 της 20ής Νοεμβρίου 2008, σ. 46185-46320).



CM\911620EL.doc 3/3 PE494.768v01-00

EL

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή κρίνει ότι όντως δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να 
στοιχειοθετήσει παράβαση του δικαίου της Ένωσης από τις ισπανικές αρχές, δεδομένου ότι 
δεν έλαβε γνώση άλλων καταγγελιών σχετικών με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων των λιμενεργατών στην Ισπανία, και ότι σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των 
νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην Ευρώπη, τα επαγγέλματα του λιμενεργάτη 
και/ή του χειριστή γερανών λιμένων δεν είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα στην Ισπανία κατά 
την έννοια της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η παρούσα αναφορά επίσης δεν αποκάλυψε κάποιο νέο 
στοιχείο.

Στην από 3.7.2012 απαντητική επιστολή του προς την Επιτροπή, ο αναφέρων δεν παρέχει 
κανένα νέο στοιχείο και δεν αμφισβητεί ούτε την ανάλυση της Επιτροπής ούτε την πρόθεσή 
της να αρχειοθετήσει την καταγγελία. Ενημερώνει ωστόσο την Επιτροπή ότι η υπόθεσή του 
επανεξετάζεται από το SOLVIT Ισπανίας και ότι θα επικοινωνήσει εκ νέου με την Επιτροπή 
μόλις συγκεντρώσει τα απαιτούμενα για τον φάκελό του πληροφοριακά έγγραφα.

Συμπέρασμα

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν διαθέτει επί του παρόντος επαρκή 
στοιχεία για να στοιχειοθετήσει παράβαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ από τις ισπανικές αρχές 
όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των λιμενεργατών τα οποία 
αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος.


