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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0638/2008, внесена от Martin Romein, с нидерландско гражданство, 
относно получаването на Международен сертификат за компетентност в 
Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят е получил Международен сертификат за компетентност (международно 
свидетелство за правоспособност за корабоплаване), издаден от Royal Yachting 
Association (Кралската яхтена асоциация), по времето, когато е пребивавал в 
Обединеното кралство. Вносителят впоследствие се е преместил да живее в 
Нидерландия и е трябвало поради това да регистрира и яхтата си в Нидерландия. 
Поискал е също и да смени своя британски МСК със съответния нидерландски МСК, 
тъй като националността на органа, издаваща МСК, трябва да съвпада с държавата, в 
която е регистрирана яхтата. Според нидерландското Министерство на транспорта и 
водните пътища обаче вносителят трябва първо да премине през обучение за 
нидерландско свидетелство за правоспособност за корабоплаване, преди да може да 
кандидатства за нидерландски МСК. Междувременно вносителят не може да плава с 
яхтата си до други държави-членки на ЕС. Вносителят е на мнение, че Нидерландия 
трябва да признае британския МСК. Той смята, че това положение противоречи на 
европейското законодателство относно свободата на придвижване и освен това смята, 
че не е логично да се задължават граждани на ЕС да получават национални 
свидетелства за корабоплаване във всяка държава-членка, в която пребивават в даден 
момент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.
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Вносителят на петицията, който е нидерландски гражданин, първо е получил 
италианско свидетелство за развлекателни плавателни съдове, за да плава със своята
яхта, регистрирана в Италия. Когато се премества в Обединеното кралство, 
националните органи не признават този сертификат и поради това той получава 
Международен сертификат за компетентност въз основа на неговия британски 
сертификат, който преди това му е бил връчен в тази държава от Royal Yachting 
Association.

Когато вносителят на петицията се премества в Нидерландия, където регистрира яхтата 
си, компетентните нидерландски органи не признават неговия Международен 
сертификат за компетентност, издаден в Обединеното кралство. Тези органи изискват 
от него да премине обучение за нидерландско свидетелство за правоспособност за 
корабоплаване преди да получи право на Международен сертификат за компетентност.

Поради това изглежда, че към настоящия момент вносителят на петицията няма право 
да плава със своята яхта в други държави-членки на ЕС, а само в тези, които са му 
издали сертификати за управление на развлекателни плавателни съдове, а именно 
Италия и Обединеното кралство.

Вносителят на петицията твърди, че практиката, съгласно която на едно лице не се 
разрешава да плава в дадена държава-членка, освен ако не притежава национален 
сертификат за управление на развлекателни плавателни съдове, нарушава европейското 
законодателство в областта на свободата на движение на хора. Освен това той счита, че 
е безсмислено да са задължава един европейски гражданин да получи национален 
сертификат за компетентност във всяка държава-членка, където пребивава.

Въпреки че трябва да се признае, че въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, е 
свързан с трансгранични елементи, той не попада в обхвата на законодателството в 
областта на свободното движение на хора, както е определено в член 18 от Договора за 
ЕО.

Член 18 от Договора за ЕО предвижда, че всеки гражданин на Съюза има право 
свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки 
при спазване на ограниченията и условията, предвидени в този договор, и на мерките, 
приети за неговото осъществяване.

Съответните ограничения и условия се намират в Директива 2004/38/ЕО1 относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите-членки. Тази директива предвижда 
условията, при които гражданите на ЕС и членовете на техните семейства могат да 
влязат в държава-членка и да пребивават на нейната територия. Въпросът за взаимното 
признаване на националните свидетелства за корабоплаване не попада в обхвата на тази 
директива.

Разглежданият случай засяга непризнаване на сертификат за компетентност относно 
управлението на развлекателен плавателен съд и по този начин той не включва каквато 

                                               
1 ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр.77–123. 
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и да е професионална корабоплавателна дейност. Поради това признаването на 
сертификатите, поискано от вносителят на петицията, не е свързано с признаване на 
професионална квалификация за упражняване на регулирана професия в държава-
членка, различна от предоставилата тази квалификация.

Поради това, Директива 2005/36/ЕО1 относно признаването на професионални 
квалификации не се прилага в този случай. Освен това тази дейност, като 
непрофесионална, не попада в обхвата и на Директива 2005/45/ЕО2 относно взаимното 
признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите-членки. Тази 
директива предвижда признаване на свидетелствата, издадени от държавите-членки за 
офицери и матроси в търговския морски сектор.

Общностното право не предвижда специални разпоредби за признаването на 
сертификати за компетентност за управление на развлекателни плавателни съдове. 
Поради това посоченото от вносителя на петицията непризнаване от органите на 
Обединеното кралство и нидерландските органи на сертификатите, издадени съответно 
от италианските и британските органи, за развлекателни плавателни съдове, не 
представлява нарушение на общностните разпоредби.

                                               
1 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр.22–142.
2 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр.160–163.


