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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0101/2012, ingediend door Enrique Arraiz Cubelo (Spaanse 
nationaliteit), over mogelijke inbreuk op Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties door nationale wetgeving in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat artikel 154 van het Spaanse koninklijke wetgevingsbesluit 2/2011 van 5 
september, waarmee de Geconsolideerde Tekst van de Wet inzake Staatshavens en de 
Koopvaardij (Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) 
werd aangenomen, inbreuk maakt op Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en, meer in het algemeen, zijn recht op vrij verkeer en verblijf in de 
Unie. Indiener hekelt het feit dat hij persoonlijk door deze situatie wordt getroffen, aangezien 
zijn kwalificaties, die hij in Finland verwierf, in Spanje niet worden erkend. Hij stelt dat hij 
tevergeefs contact heeft opgenomen met SOLVIT in Spanje en Finland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indiener klaagt dat zijn beroepskwalificaties van dokwerker, en meer speciaal 
havenkraanmachinist, die hij in Finland verwierf, door de Spaanse autoriteiten niet worden 
erkend.

Naar hij in zijn verzoekschrift vermeldt, heeft hij een klacht ingediend bij SOLVIT. De 
behandeling van de eerste klacht, 86831/10/ES, door SOLVIT Spanje, moest in 2010 worden 
afgesloten bij gebreke van voldoende informatie van de zijde van indiener. De tweede klacht, 
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106411/11/FI, behandeld door SOLVIT Finland, werd in juli 2011 afgesloten nadat de 
Spaanse autoriteiten een oplossing hadden voorgesteld.

Ook heeft indiener op 28.01.2012 rechtstreeks bij de Commissie een klacht ingediend, over 
soortgelijke problemen als in dit verzoekschrift. Bij schrijven van 02.07.2012 heeft de 
Commissie een uitvoerige analyse gegeven en voorgesteld de klacht te klasseren, waar 
indiener geen bezwaar tegen maakte.

Opmerkingen van de Commissie

Bij de behandeling van de klacht heeft de Commissie in haar brief van 02.07.2012 aan 
indiener uitgelegd welke regeling hier van toepassing is, namelijk richtlijn 2005/36/EG1

betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, omgezet in Spaans recht bij Real Decreto 
1837/20082. Richtlijn 2005/36/EG is van toepassing op situaties waarin een onderdaan van 
een lidstaat, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer een beroepsactiviteit wil uitoefenen. 
Richtlijn 2005/36/EG geldt alleen als de ontvangende lidstaat het beroep in kwestie heeft
gereglementeerd, d.w.z. de toegang tot of de uitoefening van dit beroep door middel van 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen afhankelijk stelt van het bezit van bepaalde 
beroepskwalificaties. Ook heeft de Commissie gepreciseerd dat richtlijn 2005/36/EG ziet op 
erkenning van beroepskwalificaties, en niet op academische gelijkwaardigheid van diploma’s 
(homologatie). Tenslotte heeft de Commissie de verschillende etappes uitgelegd van de 
erkenningsprocedure, waaronder de termijnen die de bevoegde autoriteiten van het land van 
ontvangst in acht moeten nemen.

In de brief van 02.07.2012 vroeg de Commissie indiener ook om afschriften van zijn 
correspondentie met de Spaanse autoriteiten, met name de afwijzing van zijn aanvraag om 
erkenning  van zijn in Finland verworven beroepskwalificaties. Voor dit individuele geval 
vroeg de Commissie ook de identiteit van indiener te mogen onthullen aan de Spaanse 
autoriteiten, met het oog op de behandeling van zijn klacht. Tenslotte heeft de Commissie 
indiener doen weten de klacht op grond van de beschikbare informatie te willen klasseren, 
tenzij binnen een termijn tot juli 2012 nieuwe inlichtingen mochten binnenkomen die een 
inbreuk op het Unie-recht aannemelijk maken.

De Commissie meende op dat moment over onvoldoende gegevens te beschikken om een 
inbreuk op het EU-recht door de Spaanse autoriteiten vast te kunnen stellen, temeer omdat 
haar geen andere klachten over erkenning van beroepskwalificaties van havenmedewerkers in 
Spanje ter ore zijn gekomen, en omdat volgens de database over gereglementeerde beroepen 
in Europa, de beroepen van dokwerker en/of kraanmachinist in Spanje niet zijn 
gereglementeerd in de zin van richtlijn 2005/36/EG. Het onderhavige verzoekschrift heeft 
evenmin nieuwe elementen opgeleverd.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 

van beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005.

2 Real Decreto 1837/2008, van 8 november 2008 waarbij richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 7 september 2005 en richtlijn 2006/100/EG van de Raad van 20 novembre 2006 in de Spaanse 
rechtsorde werden omgezet (B.O.E. n ° 280/2008 van 20/11/2008, p. 46185-46320).
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Indiener heeft in zijn antwoord van 03.07.2012 geen nieuwe elementen aangevoerd en 
evenmin de analyse van de Commissie bestreden. Ook maakt hij geen bezwaar tegen de 
voorgenomen klassering van zijn klacht. Hij deelt de Commissie wel nog mede dat zijn zaak 
opnieuw wordt behandeld door SOLVIT Spanje, en dat hij weer contact met de Commissie 
zal opnemen zodra de nodige aan het dossier toe te voegen documentatie is verzameld.

Conclusie

De Commissie meent op dit moment niet over voldoende gegevens te beschikken om een
inbreuk op richtlijn 2005/36/EG door de Spaanse autoriteiten te kunnen vaststellen voor wat 
betreft de erkenning van de in een andere lidstaat verworven beroepskwalificatie van 
dokwerker.


