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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad rugsėjo 5 d. Ispanijos karališkojo dekreto Nr. 2/2011, kuriuo 
priimamas Įstatymo dėl valstybei priklausančių jūrų uostų ir prekybos laivyno konsoliduotas 
tekstas (Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), 
154 straipsniu pažeidžiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir, 
apskritai, peticijos pateikėjo teisė laisvai judėti ir gyventi Sąjungoje. Peticijos pateikėjas 
praneša, kad dėl šio pažeidimo jis pats asmeniškai nukentėjo, nes jo kvalifikacija, įgyta 
Suomijoje, nepripažįstama Ispanijoje. Peticijos pateikėjas teigia, kad jo bandymai išspręsti šį 
klausimą kreipiantis į SOLVIT tinklą Ispanijoje ir Suomijoje buvo nesėkmingi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad Ispanijos institucijos nepripažįsta jo Suomijoje įgytos 
dokininko, būtent uosto kranų operatoriaus, profesinės kvalifikacijos.

Kaip nurodyta šioje peticijoje, peticijos pateikėjas pateikė skundą SOLVIT tinklui. Tačiau 
pirmasis skundas 86831/10/ES, kurį nagrinėjo SOVIT tinklas Ispanijoje, baigtas nagrinėti 
2010 m. dėl peticijos pateikėjo pateiktų duomenų trūkumo. Antras skundas 106411/11/FI, 
kurį nagrinėjo SOLVIT tinklas Suomijoje, baigtas nagrinėti 2011 m. liepos mėn. Ispanijos 
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institucijoms pasiūlius sprendimą.

2012 m. sausio 28 d. peticijos pateikėjas taip pat pateikė skundą tiesiogiai Komisijai su 
pretenzijomis, panašiomis į šioje peticijoje pateiktas pretenzijas. Savo 2012 m. liepos 12 d. 
laiške Komisija pateikė išsamią analizę ir pasiūlė baigti nagrinėti skundą; dėl to peticijos 
pateikėjas neprieštaravo.

Komisijos pastabos

Nagrinėdama skundą savo 2012 m. liepos 2 d. laiške Komisija peticijos pateikėjui priminė 
apie taikomą teisinį pagrindą, t. y. Direktyvą 2005/36/EB1 dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, kuri buvo perkelta į Ispanijos teisės aktus Karališkuoju dekretu Nr. 1837/20082.
Direktyva 2005/36/EB taikoma tokiais atvejais, kai valstybės narės pilietis, kaip savarankiškai 
dirbantis asmuo arba samdomas darbuotojas, nori kitoje valstybėje narėje vykdyti šioje 
direktyvoje reglamentuojamą veiklą ir tik kai priimančioje valstybėje reglamentuojama 
atitinkama profesija, t. y. pagal įstatymus ir kitus teisės aktus asmenims, turintiems tam tikrą 
konkrečią profesinę kvalifikaciją, suteikiama teisė užsiimti atitinkama profesine veikla. 
Komisija taip pat priminė, kad Direktyva 2005/36/EB reglamentuoja profesinės kvalifikacijos, 
o ne akademinių diplomų pripažinimą (patvirtinimą). Pagaliau Komisija patikslino paraiškos 
dėl pripažinimo procedūros etapus, būtent terminus, kurių privalo laikytis priimančios 
valstybės kompetentingos institucijos.

Savo 2012 m. liepos 2 d. laiške Komisija taip pat paprašė peticijos pateikėjo atsiųsti savo 
susirašinėjimų su Ispanijos kompetentingomis institucijomis kopijas ir būtent sprendimą dėl 
jo paraiškos dėl Suomijoje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo atmetimo. Be to, 
kadangi kalbama apie konkretų atvejį, Komisija paprašė peticijos pateikėjo leidimo atskleisti 
jo tapatybę Ispanijos kompetentingoms institucijoms tiriant jo atvejį. Pagaliau atsižvelgdama į 
turimą informaciją, Komisija pranešė peticijos pateikėjui apie savo ketinimą užbaigti nagrinėti 
šį skundą, jeigu iki 2012 m. liepos pabaigos negaus naujų duomenų, kuriais remiantis būtų 
galima įrodyti, kad buvo pažeista Sąjungos teisė.

Šiame etape Komisija nusprendė neturinti pakankamai duomenų, kad nustatytų, ar Ispanijos 
institucijos pažeidė Sąjungos teisę, tuo labiau kad ji negavo kitų skundų dėl dokininko 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo Ispanijoje, o, remiantis Europoje reglamentuojamų 
profesijų duomenų baze, dokininko ir (ar) uosto kranų operatoriaus profesijos Ispanijoje 
nereglamentuojamos pagal Direktyvą 2005/36/EB. Ši peticija taip pat nesuteikė naujų 
duomenų.

2012 m. liepos 3 d. peticijos pateikėjas parašė laišką Komisijai, kuriame jis nepateikė naujos 
informacijos ir neprieštaravo nei dėl Komisijos atliktos analizės, nei dėl jos ketinimo užbaigti 
nagrinėti šį skundą. Vis dėlto peticijos pateikėjas pranešė, kad jo atvejį iš naujo nagrinėja 
SOLVIT tinklas Ispanijoje ir kad jis vėl susisieks su Komisija, kai surinks reikiamus 

                                               
1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 

pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30.
2 2008 m. lapkričio 8 d. Karališkasis dekretas Nr. 1837/2008, kuriuo į Ispanijos teisinę sistemą įtraukta 

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB ir 2006 m. lapkričio 20 d. 
Tarybos direktyva 2006/100/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir dėl kai kurių vertimosi teisine 
praktika aspektų (B.O.E. Nr. 280/2008, 2008 11 20, p. 46185–46320).
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dokumentus, kad būtų galima papildyti jo bylą.“

Išvada

Atsižvelgiant į tai, Komisija mano šiuo metu neturinti pakankamai duomenų, kad nustatytų, ar 
Ispanijos institucijos pažeidė Direktyvą 2005/36/EB, turint mintyje kitoje valstybėje narėje 
įgytos dokininko profesinės kvalifikacijos pripažinimą.


