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Tárgy: Enrique Arraiz Cubelo spanyol állampolgár által benyújtott 0101/2012. 
számú petíció a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
spanyol nemzeti szabályozás általi esetleges megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az állami kikötőkről és a kereskedelmi flottáról szóló törvény 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének (Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante) elfogadásáról szóló, szeptember 5-i 2/2011. sz. spanyol törvényerejű 
királyi rendelet 154. cikke sérti a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvet, és tágabb értelemben a petíció benyújtójának az Unión belüli szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogát. A petíció benyújtója közli, hogy személyesen érintett, hiszen 
Spanyolországban nem ismerik el a Finnországban szerzett képesítéseit. Állítása szerint 
felvette fel a kapcsolatot a spanyolországi és finnországi SOLVIT központtal, de ügyében 
nem járt sikerrel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 31. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a spanyol hatóságok nem ismerik el dokkmunkási, 
különösen pedig a Finnországban szerzett kikötőidaru-kezelői szakmai képesítését.

A petícióból kiderül, hogy a petíció benyújtója már benyújtotta panaszát a SOLVIT 
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központba. Mindazonáltal a spanyolországi SOLVIT központ által megvizsgált 8683/10/ES 
számú első ügyet a petíció benyújtója által benyújtott dokumentumok elégtelensége miatt 
2010-ben le kellett zárni. A finnországi SOLVIT központ által megvizsgált 106411/11/FI 
számú második ügyet 2011-ben zárták le a spanyol hatóságok által javasolt megoldást 
követően.

A petíció benyújtója 2012. január 28-án az e petícióban előadott sérelmekhez hasonló 
panaszát közvetlenül a Bizottságnak is benyújtotta.  2012. július 2-i levelében a Bizottság 
részletes elemzést küldött és javasolta a panasz lezárását, ami ellen a petíció benyújtója nem 
lebbezett fel.

A Bizottság észrevételei

A panasz kivizsgálása keretében a Bizottság a petíció benyújtójának írt 2012. július 2-i 
levelében emlékeztetett az alkalmazandó jogi keretre, nevezetesen a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvre1, amelyet az 1837/2008 sz. királyi rendelettel2
ültettek át a spanyol jogba. Az olyan helyzetekre, amelyekben egy uniós állampolgár 
független vagy alkalmazotti minőségben egy ezen irányelv hatálya alá tartozó tevékenységet 
szeretne folytatni egy másik tagállamban, a 2005/36/EK irányelv csak akkor alkalmazandó, ha 
a fogadó állam szabályozza a szóban forgó szakmát, azaz az e szakmához való hozzáférést 
vagy e szakma gyakorlását törvénnyel, jogszabállyal vagy közigazgatási rendelkezéssel 
bizonyos meghatározott szakmai képesítések meglététől teszi függővé. A Bizottság arra is 
emlékeztetett, hogy a 2005/36/EK irányelv a szakmai képesítések elismeréséről szól, nem 
pedig a diplomák egyenértékűségéről (akkreditáció). Végül a Bizottság kifejtette az elismerési 
kérelemre vonatkozó eljárás szakaszait, nevezetesen a fogadó állam illetékes hatóságai által 
betartandó határidőket. 

2012. július 2-i levelében a Bizottság arra kérte a petíció benyújtóját, hogy juttassa el hozzá a 
spanyol hatóságokkal folytatott levelezésének egy példányát és a Finnországban megszerzett 
képesítésének elismerésére vonatkozó kérelmét elutasító határozatot. Mivel egyedi esetről van 
szó, a Bizottság kérte a petíció benyújtójának a felhatalmazását, hogy nevét az ügyében eljáró 
illetékes spanyol hatóságok előtt felfedje. Végül, a rendelkezésre álló információk fényében 
és feltéve, hogy 2012. július végéig nem érkeznek be olyan új információk, amelyek az uniós 
jog megsértésének fennállását bizonyítanák, a Bizottság értesítette a petíció benyújtóját a 
panasz lezárására irányuló szándékáról. 

Az ügy jelenlegi szakaszában ugyanis a Bizottság úgy ítélte meg, hogy nem áll rendelkezésére 
elegendő információ ahhoz, hogy megállapítsa az uniós jog spanyol hatóságok általi 
megsértését, már csak azért sem, mert nincs tudomása a dokkmunkási szakmai képesítés 

                                               
1   Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések 

elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

2   2008. november 8-i 1837/2008 sz. királyi rendelet, amely átülteti a spanyol jogrendbe a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a 
jogi szakmák gyakorlatának bizonyos aspektusairól szóló 2006. november 20-i 2006/100/EK irányelvet 
(B.O.E. n ° 280/2008 du 20/11/2008, p. 46185-46320).
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spanyolországi elismerésére irányuló más panaszról, és mert az Európában szabályozott 
szakmákra vonatkozó adatbázis alapján a dokkmunkási és/vagy kikötőidaru-kezelői 
szakmákat Spanyolországban nem a 2005/36/EK irányelv értelmében szabályozzák. Továbbá 
ez a petíció sem tartalmazott új elemeket.

A petíció benyújtója 2012. július 3-án válaszlevelet küldött a Bizottságnak, amelyben nem 
szolgáltat új információkat, és nem kifogásolja sem a Bizottság elemzését, sem pedig a panasz 
lezárására irányuló szándékát. Mindazonáltal a petíció benyújtója tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy a spanyolországi SOLVIT újból megvizsgálja az ügyét, és hogy újból kapcsolatba lép 
majd a Bizottsággal, amint a dosszié frissítéséhez szükséges dokumentumok összeálltak.

Következtetés

Ilyen körülmények között a Bizottság úgy ítéli meg, hogy jelenleg nem áll rendelkezésére 
elegendő információ ahhoz, hogy megállapítsa a 2005/36/EK irányelv spanyol hatóságok 
általi megsértését egy másik tagállamban megszerzett képesítés elismerésére vonatkozóan.


