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Θέμα: Αναφορά 0638/2008, του Martin Romein, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απόκτηση του διεθνούς διπλώματος χειριστού σκάφους αναψυχής (ICC) στις 
Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έλαβε το διεθνές δίπλωμα χειριστού σκάφους αναψυχής-ICC (διεθνής άδεια 
ιστιοπλοΐας), το οποίο εκδίδει η Βρετανική Βασιλική Ένωση Ιστιοπλοΐας, ενόσω κατοικούσε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια, μετακόμισε στις Κάτω Χώρες όπου του ζητήθηκε να 
νηολογήσει το σκάφος του. Θέλησε επίσης να αλλάξει το βρετανικό δίπλωμα ICC του με το 
αντίστοιχο ολλανδικό, εφόσον η ιθαγένεια του φορέα που εκδίδει το ICC πρέπει να 
αντιστοιχεί στη χώρα στην οποία νηολογείται το σκάφος. Ωστόσο, το ολλανδικό υπουργείο 
Μεταφορών και Πλωτών Οδών δήλωσε ότι ο αναφέρων πρέπει πρώτα να υποβληθεί στην 
εκπαίδευση που αντιστοιχεί στην ολλανδική άδεια ιστιοπλοΐας, προτού θεωρηθεί ικανός για 
τη λήψη του ολλανδικού ICC. Εν τω μεταξύ, ο αναφέρων δεν μπορεί να μεταβεί με το 
σκάφος του σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι Κάτω Χώρες θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν το βρετανικό ICC. Θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και θεωρεί επίσης ότι είναι παράλογο οι 
πολίτες της ΕΕ να είναι υποχρεωμένοι να αποκτούν άδεια ιστιοπλοΐας σε εθνικό επίπεδο σε 
κάθε κράτος μέλος όπου τυγχάνει να κατοικούν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι oλλανδός υπήκοος, απέκτησε πρώτα μια ιταλική άδεια για 
σκάφος αναψυχής για να ταξιδεύει με το σκάφος του που ήταν νηολογημένο στην Ιταλία. 
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Όταν μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εθνικές αρχές δεν αναγνώρισαν το συγκεκριμένο 
δίπλωμα με αποτέλεσμα να αποκτήσει ένα διεθνές δίπλωμα χειριστού σκάφους αναψυχής με 
βάση το βρετανικό δίπλωμα που του είχε χορηγηθεί προηγουμένως σε αυτήν τη χώρα από τη 
Βρετανική Βασιλική Ένωση Ιστιοπλοΐας. 

Όταν ο αναφέρων μετακόμισε στις Κάτω Χώρες, όπου είχε νηολογημένο το σκάφος του, οι 
αρμόδιες ολλανδικές αρχές δεν αναγνώρισαν το διεθνές δίπλωμα χειριστού σκάφους 
αναψυχής που είχε εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ίδιες αρχές του ζήτησαν να υποβληθεί 
στην εκπαίδευση που αντιστοιχεί στην ολλανδική άδεια ιστιοπλοΐας προκειμένου να του 
αναγνωρίσουν το διεθνές δίπλωμα χειριστού σκάφους αναψυχής.  

Φαίνεται, ωστόσο, ότι προς το παρόν ο αναφέρων δεν δικαιούται να επισκέπτεται με το 
σκάφος του άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από εκείνα που του εξέδωσαν διπλώματα 
χειριστού σκάφους αναψυχής, δηλαδή την Ιταλία και την Αγγλία.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η πρακτική, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται σε κάποιον 
να επισκέπτεται με το σκάφος του ένα κράτος μέλος αν δεν κατέχει ένα εθνικό δίπλωμα 
χειριστού σκάφους αναψυχής, παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων. Εξάλλου, θεωρεί παράλογο να υποχρεώνονται οι ευρωπαίοι 
πολίτες να αποκτούν ένα εθνικό δίπλωμα χειριστού σκάφους αναψυχής σε κάθε κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένουν. 

Αν και ομολογουμένως το θέμα που εγείρει ο αναφέρων έχει κάποια σύνδεση με 
διασυνοριακή κατάσταση, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη και στις διατάξεις που 
θεσπίζονται για την εφαρμογή της.

Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/EΚ1

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ και τα 
μέλη των οικογενειών τους μπορούν να εισέρχονται σε ένα κράτος μέλος και να διαμένουν 
στην επικράτειά του. Το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών αδειών ιστιοπλοΐας 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Η υπό εξέταση υπόθεση αφορά τη μη αναγνώριση των διπλωμάτων ικανότητας σχετικά με 
τον χειρισμό ενός σκάφους αναψυχής, και επομένως αυτή δεν αφορά επαγγελματική 
ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση του διπλώματος για το οποίο ο 
αναφέρων υπέβαλε αίτηση δεν έχει σχέση με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων για την άσκηση ενός νομικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο που εξέδωσε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

                                               
1 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77–123. 
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Έτσι, η οδηγία 2005/36/EΚ2 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν 
εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση. Εξάλλου, η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία 
δεν είναι επαγγελματική, δεν εμπίπτει ούτε στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/45/EΚ3

σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από 
τα κράτη μέλη. Η οδηγία αυτή προβλέπει την αναγνώριση των πιστοποιητικών που 
εκδίδονται από τα κράτη μέλη για αξιωματικούς και ναύτες στον κλάδο της εμπορικής 
ναυτιλίας.

Η κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση των
διπλωμάτων χειριστού σκάφους αναψυχής. Ως εκ τούτου, η καταγγελλόμενη από τον 
αναφέροντα μη αναγνώριση από τις βρετανικές και τις ολλανδικές αρχές των διπλωμάτων 
που εκδόθηκαν αντίστοιχα από τις ιταλικές και τις βρετανικές αρχές για σκάφη αναψυχής, 
δεν συνιστά παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων.

                                               
2 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22–142.
3 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 160–163.


