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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0101/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Enrique 
Arraiz Cubelo, par Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
iespējamu pārkāpumu Spānijas valsts tiesību aktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Spānijas Karaļa 5. septembra likumdošanas dekrēta 
Nr. 2/2011, ar ko pieņem Likuma par Valsts ostām un tirdzniecības floti konsolidēto versiju 
(Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), 154. pantā 
pārkāpti Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu noteikumi un plašākā 
nozīmē — viņa tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot Savienības teritorijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs ziņo, ka šis likums viņu ietekmē personīgi, jo Spānijā neatzīst viņa kvalifikācijas, 
kas iegūtas Somijā. Viņš apgalvo, ka viņa mēģinājumi sazināties ar Spānijas un Somijas 
SOLVIT sistēmu nav izdevušies.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 31. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

"Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Spānijas iestādes neatzīst viņas Somijā iegūto 
profesionālo dokera kvalifikāciju, jo īpaši ostas celtņa operatora jomā.

Kā norādīts šajā lūgumrakstā, lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi sūdzību SOLVIT. Tomēr 
pirmā lieta Nr. 8631/10/ES, ko izskatīja Spānijas SOLVIT, bija jāslēdz 2010. gadā 
lūgumraksta iesniedzējas nepietiekami nodrošinātu dokumentu dēļ. Otrā lieta 
Nr. 106411/11/FI, ko izskatīja Somijas SOLVIT, tika slēgta 2011. gada jūlijā pēc tam, kad 
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Spānijas iestādes ierosināja risinājumu.

Lūgumraksta iesniedzēja 2012. gada 28. janvārī arī iesniedza sūdzību tieši Komisijai par 
līdzīgām problēmām šajā lūgumrakstā ietvertajai sūdzībai. Komisija 2012.gada 2. jūlija 
vēstulē sniedza detalizētu analīzi un ierosināja pārtraukt skatīt šo lietu, pret ko lūgumraksta 
iesniedzēja neiebilda.

Komisijas komentāri

Saistībā ar šīs sūdzības izskatīšanu Komisija savā 2012. gada 7. jūlija vēstulē lūgumraksta 
iesniedzējai atgādina piemērojamo tiesisko regulējumu, proti, Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1, kas tika transponēta Spānijas tiesību aktos ar Real 
Decreto 1837/20082. Direktīva Nr. 2005/36/EK attiecas uz situācijām, kurās kādas dalībvalsts 
valstspiederīgais vēlas citā dalībvalstī veikt profesionālo darbību, uz ko attiecas šī direktīva, 
strādājot algotu darbu vai kā pašnodarbināta persona, tikai tad, ja uzņēmēja valsts reglamentē 
attiecīgo profesiju, proti, tajā ir pieņemts tiesību akts, normatīvie vai administratīvie 
noteikumi, kuros ir atrunāts, ka darbs šajā profesijā nav iespējams bez konkrētas 
kvalifikācijas. Komisija arī atgādināja, ka Direktīva 2005/36/EK attiecas uz profesiju 
atzīšanu, nevis diplomu akadēmisko atbilstību (homologācija). Visbeidzot Komisija precizēja 
ar atzīšanas pieprasījumu saistītos procedūras posmus, jo īpaši termiņus, kas jāievēro 
uzņēmējas valsts kompetentajām iestādēm. 

Komisija 2012. gada 7. februāra vēstulē arī prasīja, lai lūgumraksta iesniedzēja tai iesniegtu 
savas sarakstes kopiju ar Spānijas kompetentajām iestādēm un jo īpaši lēmumu noraidīt 
Somijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Turklāt šajā atsevišķajā gadījumā 
Komisija ir lūgusi lūgumraksta iesniedzējas atļauju atklāt viņas identitāti Spānijas 
kompetentajām iestādēm saistībā ar šīs lietas izskatīšanu. Visbeidzot, ņemot vērā pieejamo 
informāciju un vismaz informāciju, kas saņemta līdz 2012. gada jūlijam par jauniem 
elementiem, ar kuriem varētu pierādīt Savienības tiesību aktu pārkāpumu, Komisija informēja 
lūgumraksta iesniedzēju par savu nodomu pārtraukt šīs sūdzības izskatīšanu.

Šajā posmā Komisija faktiski ir nonākusi pie slēdziena, ka nav pietiekamu elementu, lai 
konstatētu, ka Spānijas iestādes ir pārkāpušas Savienības tiesību aktus, turklāt tā nav 
informēta par citām sūdzībām attiecībā uz dokera profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 
Spānijā, un ka saskaņā ar Eiropā reglamentēto profesiju datu bāzi dokera un/vai ostas celtņa 
operatora profesijas Spānijā nav reglamentētas Direktīvas Nr. 2005/36/EK nozīmē. Šis 
lūgumraksts nav ļāvis atklāt jaunus elementus.

Lūgumraksta iesniedzēja 2012. gada 3. jūlija vēstulē atbildēja Komisijai, ka viņa nenorādīs 

                                               
1   Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva Nr. 2005/36/EK par profesionālo 

kvalifikāciju atzīšanu , publicēta OV L 255, 30.9.2005.

2   2008. gada 8. novembra Real Decreto 1837/2008, kas iekļauj Spānijas tiesību aktu noteikumos Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu Nr. 2005/36/EK un Padomes 2006. gada 
20. novembra direktīvu Nr. 2006/100/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kā arī noteiktus jurista 
profesionālās darbības aspektus (B.O.E. Nr. 280/2008, 20.11.2008., 46185-46320. lpp.).
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jaunus elementus un neapstrīdēs ne Komisijas analīzi, ne tās nodomu pārtraukt sūdzības 
izskatīšanu. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja informēja Komisiju, ka viņas lietu atkārtoti 
izskata Spānijas SOLVIT un ka viņa ir no jauna kontaktēsies ar Komisiju, tiklīdz būs iegūti 
vajadzīgie dokumenti, lai pamatotu šo lietu.

Secinājums

Šo apstākļu dēļ Komisija uzskata, ka tai nav pietiekamas informācijas, lai secinātu, ka 
Spānijas iestādes neievēro Direktīvu 2005/36/EK attiecībā uz citā dalībvalstī iegūtas dokera 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu."


