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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0101/2012, którą złożył Enrique Arraiz Cubelo (Hiszpania) w 
sprawie możliwego naruszenia przez hiszpańskie ustawodawstwo krajowe 
dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sugeruje, że art. 154 hiszpańskiego królewskiego dekretu z mocą ustawy 
nr 2/2011 z dnia 5 września 2011 r. dotyczącego przyjęcia skonsolidowanego tekstu ustawy 
o portach państwowych i marynarce handlowej (Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante) narusza dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych i w szerszym kontekście jego prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium Unii. Składający petycję wskazuje, że 
osobiście doświadcza tego skutków, ponieważ jego kwalifikacje zdobyte w Finlandii nie są 
uznawane w Hiszpanii. Twierdzi, że kontaktował się bez powodzenia z siecią SOLVIT w 
Hiszpanii i Finlandii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że władze hiszpańskie nie uznają uzyskanych przez niego w 
Finlandii kwalifikacji zawodowych dokera, a dokładniej operatora dźwigów portowych.

W petycji jest również wzmianka o tym, że składający petycję wniósł skargę za pomocą sieci 
SOLVIT. Jednakże pierwsza sprawa 86831/10/ES rozpatrywana przez hiszpański oddział 
SOLVIT musiała zostać zamknięta w 2010 r. z powodu nieprzedstawienia przez składającego 
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petycję dostatecznej dokumentacji. Druga sprawa 106411/11/FI rozpatrywana prze fiński 
oddział SOLVIT została zamknięta w lipcu 2011 r. w związku z propozycją rozwiązania 
przedstawioną przez władze hiszpańskie.

Dnia 28 stycznia 2012 r. składający petycję wniósł także bezpośrednio do Komisji skargę na 
podstawie podobnej do tej, o której mowa w omawianej petycji. W piśmie z dnia 2 lipca 2012 
r. Komisja dostarczyła szczegółową analizę i zaproponowała umorzenie postępowania w 
sprawie skargi, co nie napotkało sprzeciwu ze strony składającego petycję.

Uwagi Komisji

W ramach postępowania w sprawie skargi w piśmie z dnia 2 lipca 2012 r. do składającego 
petycję Komisja powołała się na mające zastosowanie ramy prawne, a mianowicie na 
dyrektywę 2005/36/WE1 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która została 
przetransponowana do prawa hiszpańskiego na mocy królewskiego dekretu 1837/20082. 
Dyrektywa 2005/36/WE ma zastosowanie do sytuacji, w których obywatel danego państwa 
członkowskiego pragnie prowadzić, jako osoba samozatrudniona lub jako pracownik na 
etacie, objętą tą dyrektywą działalność w innym państwie członkowskim, lecz wyłącznie w 
przypadku gdy państwo przyjmujące reguluje ten zawód, tj. uzależnia dostęp do tego zawodu 
lub jego wykonywanie, mocą ustawy lub przepisów wykonawczych bądź postanowień 
administracyjnych, od posiadania szczególnych kwalifikacji zawodowych. Komisja 
przypomniała również, że dyrektywa 2005/36/WE dotyczy uznawania kwalifikacji 
zawodowych, a nie uznawania dyplomów do celów akademickich (homologacja). Ponadto 
Komisja wyszczególniła etapy procedury związanej z wnioskiem o uznanie kwalifikacji 
zawodowych, a zwłaszcza terminy, których muszą dotrzymać właściwe organy państwa 
przyjmującego. 

W piśmie z dnia 2 lipca 2012 r. Komisja zwróciła się także do składającego petycję o 
dostarczenie jej kopii korespondencji z właściwymi władzami hiszpańskimi, a w 
szczególności kopii decyzji o odrzuceniu jego wniosku o uznanie uzyskanych w Finlandii 
kwalifikacji zawodowych. Ponadto, jako że chodzi o przypadek indywidualny, Komisja 
zwróciła się do składającego petycję o zgodę na ujawnienie jego tożsamości właściwym 
władzom hiszpańskim w ramach postępowania w jego sprawie. Zatem biorąc pod uwagę 
dostępne informacje – o ile do końca lipca 2012 r. nie wpłyną nowe elementy, które mogłyby 
dowieść naruszenia prawa Unii – Komisja poinformowała składającego petycję o swoim 
zamiarze umorzenia postępowania w sprawie skargi.

Na tym etapie Komisja uznała bowiem, że nie ma wystarczających elementów, by stwierdzić 
naruszenie przez hiszpańskie władze prawa Unii, tym bardziej że nie miała ona do czynienia z 

                                               
1   Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005.

2   Real Decreto 1837/2008 z dnia 8 listopada 2008 r., który transponuje do hiszpańskiego prawodawstwa 
dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. oraz dyrektywę Rady 
2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz niektórych 
aspektów wykonywania zawodu prawniczego (B.O.E. nr 280/2008 z 20/11/2008, s. 46185-46320).
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innymi skargami dotyczącymi uznania kwalifikacji zawodowych dokera w Hiszpanii oraz że 
zgodnie z bazą danych zawodów regulowanych w Europie, zawody dokera lub operatora 
dźwigu portowego nie są w Hiszpanii regulowane w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE. 
Omawiana petycja również nie pozwoliła na stwierdzenie nowych elementów.

Dnia 3 lipca 2012 r. składający petycję skierował do Komisji odpowiedź, w której nie wniósł 
żadnych nowych elementów i nie zgłosił zastrzeżeń ani co do analizy Komisji, ani co do jej 
zamiaru umorzenia postępowania w sprawie skargi. Składający petycję poinformował jednak 
Komisję, że jego sprawę ponownie bada hiszpański oddział SOLVIT i że skontaktuje się on 
znowu z Komisją po skompletowaniu dokumentacji potrzebnej do uzupełnienia elementów 
sprawy.

Wniosek

W tych okolicznościach Komisja uważa, że nie ma w chwili obecnej wystarczających 
elementów, by stwierdzić naruszenie przez hiszpańskie władze dyrektywy 2005/36/WE, jeśli 
chodzi o uznanie kwalifikacji zawodowych dokera uzyskanych w innym państwie 
członkowskim.


