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30.8.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0101/2012, adresată de Enrique Arraiz Cubelo, de cetățenie spaniolă, 
referitoare la posibila încălcare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale în cadrul legislației naționale din Spania 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul sugerează că articolul 154 din Decretul regal legislativ spaniol nr. 2/2011, din 
5 septembrie 2011, de adoptare a textului consolidat al Legii privind porturile naționale și 
flota comercială (Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) 
încalcă Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și, în general, 
dreptul la liberă circulație și ședere în Europa. Petiționarul afirmă că este afectat în mod 
personal, dat fiind faptul că propriile calificări, obținute în Finlanda, nu sunt recunoscute în 
Spania. Petiționarul menționează că a contactat fără succes SOLVIT în Spania și în Finlanda.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul susține că autoritățile spaniole nu îi recunosc calificările profesionale de docher, 
în special aceea de operator de macarale portuare, obținută în Finlanda.

După cum a menționat deja, petiționarul a depus o plângere la SOLVIT. Cu toate acestea, 
prima cauză, 86831/10/ES, tratată de SOLVIT Spania a trebuit să fie închisă în 2010 ca 
urmare a faptului că petiționarul nu a furnizat documentația necesară. A doua cauză, 
106411/11/FI, tratată de SOLVIT Finlanda a fost închisă în iulie 2011 ca urmare a propunerii 
unei soluții de autoritățile spaniole.
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De asemenea, petiționarul a trimis, la 28 ianuarie 2012, o plângere direct Comisiei în ceea ce 
privește probleme similare celor expuse în prezenta petiție. În scrisoarea din 2 iulie 2012, 
Comisia a furnizat o analiză detaliată și a propus închiderea petiției, lucru care nu a fost 
contestat de către petiționar.

Observațiile Comisiei

În cadrul examinării plângerii, Comisia a reamintit petiționarului, în scrisoarea din 2 iulie 
2012, cadrul juridic aplicabil, respectiv Directiva 2005/36/CE1 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, care a fost transpusă în legislația spaniolă prin Real Decreto 
1837/20082. Directiva 2005/36/CE este aplicabilă în situațiile în care un resortisant al unui 
stat membru dorește să exercite, pe cont propriu sau ca lucrător salariat, o activitate într-un alt 
stat membru. Acest lucru este posibil numai în cazul în care statul gazdă prevede profesia 
respectivă, condiționând accesul sau exercitarea profesiei, prin intermediul unei legi, norme 
sau unei dispoziții administrative, de posesia anumitor calificări profesionale. Comisia a 
reamintit, de asemenea, faptul că Directiva 2005/36/CE prevede recunoașterea profesională, 
nu echivalarea academică a diplomelor (omologare). În cele din urmă, Comisia a specificat 
etapele procedurii de solicitare a recunoașterii, mai ales termenele care trebuie respectate de 
autoritățile competente ale statului gazdă. 

De asemenea, în scrisoarea sa din 2 iulie 2012, Comisia i-a solicitat petiționarului să trimită o 
copie a corespondenței cu autoritățile spaniole competente și, îndeosebi, a deciziei de 
respingere a cererii sale de recunoaștere a calificărilor profesionale obținute în Finlanda. De 
asemenea, fiind vorba de un caz individual, Comisia a cerut petiționarului autorizația de a 
divulga identitatea sa autorităților spaniole competente în cadrul tratării cazului său. În cele 
din urmă, având în vedere informațiile disponibile și în cazul în care până la sfârșitul lunii 
iulie 2012 nu vor fi primite elemente noi care să dovedească existența unei încălcări a 
legislației Uniunii, Comisia a informat petiționarul de intenția sa de a închide plângerea.

În prezent, Comisia a apreciat că nu există de fapt elemente suficiente pentru a stabili că este 
vorba de o încălcare a legislației Uniunii de către autoritățile spaniole, cu atât mai mult cu cât 
nu i-au fost aduse la cunoștință alte plângeri privind recunoașterea calificărilor profesionale 
de docher în Spania și că, potrivit bazei de date a profesiilor reglementate în Europa, se pare 
că profesia de docher și/sau operator de macarale portuare nu este reglementată în Spania în 
sensul Directivei 2005/36/CE. Prezenta petiție nu a permis identificarea de elemente noi.

Petiționarul a răspuns scrisorii Comisiei prin scrisoarea din 3 iulie 2012, în care nu aduce 
niciun element nou și nici nu contestă analiza Comisiei sau intenția de închide plângerea. Cu 
toate acestea, petiționarul a informat Comisia că SOLVIT Spania va trata din nou cazul său și 

                                               
1   Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
    calificărilor profesionale, JO L 255, 30.9.2005, p. 22.

2   Real Decreto 1837/2008 din 8 noiembrie 2008, care transpune în legislația spaniolă Directiva 2005/36/CE a 
    Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 și Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 
    noiembrie 2006 privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și anumite aspecte ale exercitării 
    profesiei juridice 
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că va contacta Comisia când va avea documentația necesară pentru a completa dosarul. 

Concluzie

În aceste condiții, Comisia apreciază că nu există elemente suficiente în acest moment pentru 
a stabili existența unei încălcări de către autoritățile spaniole a Directivei 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale de docher obținute într-un alt stat membru.


