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Asia: Vetoomus nro 0638/2008, Martin Romein, Alankomaiden kansalainen, 
kansainvälisen pätevyyskirjan (International Certificate of Competence) 
saamisesta Alankomaissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä sai Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivalta Royal Yachting 
Association -yhdistykseltä kansainvälisen pätevyyskirjan (kansainvälisen purjehdusluvan) 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuessaan. Hän muutti sittemmin Alankomaihin ja pyysi, 
että myös hänen veneensä rekisteröitäisiin kyseiseen maahan. Hän pyysi myös Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa saamansa kansainvälisen pätevyyskirjan muuttamista vastaavaksi 
alankomaiseksi kansainväliseksi pätevyyskirjaksi, koska pätevyyskirjan tulisi olla sen valtion 
viranomaisten myöntämä, johon vene on rekisteröity. Alankomaiden liikenne- ja 
vesiliikenneministeriö ilmoitti kuitenkin, että vetoomuksen esittäjän on ensin suoritettava 
alankomaiseen purjehduslupaan liittyvä koulutus ennen kuin hän voi saada alankomaisen 
kansainvälisen pätevyyskirjan. Tätä ennen vetoomuksen esittäjä ei voi purjehtia veneellään 
muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Hän on sitä mieltä, että Alankomaiden olisi 
tunnustettava Yhdistyneessä kuningaskunnassa saatu kansainvälinen pätevyyskirja. Hän 
katsoo, että tilanne on ristiriidassa vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin 
lainsäädännön kanssa, ja pitää epäloogisena sitä, että EU-kansalaisten olisi hankittava 
kansallinen purjehduslupa kaikista niistä jäsenvaltioista missä he sattuvat oleskelemaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Vetoomuksen esittäjä, joka on Alankomaiden kansalainen, sai ensin Italian huviveneluvan 
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Italiassa rekisteröityä purjevenettään varten. Hänen muutettuaan Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan sen kansalliset viranomaiset eivät tunnustaneet tätä lupaa, joten hän hankki 
Royal Yachting Association -yhdistyksen aiemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
myöntämän luvan nojalla kansainvälisen pätevyyskirjan. 

Kun vetoomuksen esittäjä muutti Alankomaihin, jossa hän rekisteröi veneensä, toimivaltaiset 
alankomaalaiset viranomaiset eivät tunnustaneet hänen Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
saamaansa kansainvälistä pätevyyskirjaa. Viranomaiset vaativat häntä suorittamaan 
alankomaalaisen purjehdusluvan edellyttämän koulutuksen, ennen kuin hän voi saada 
kansainvälisen pätevyyskirjan.  

Vaikuttaa siis, että tällä hetkellä vetoomuksen esittäjä ei voi purjehtia veneellään muissa EU:n 
jäsenvaltioissa kuin niissä, joista hän on saanut huviveneluvan, toisin sanoen Italiassa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Vetoomuksen esittäjän mukaan käytäntö, jonka mukaan henkilö ei voi purjehtia jäsenvaltiossa 
ilman kansallista huvivenelupaa, on henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön 
lainsäädännön vastaista. Lisäksi hän katsoo, ettei ole mielekästä velvoittaa yhteisön 
kansalaista hankkimaan kansallista pätevyystodistusta jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa 
oleskelee. 

Vaikka vetoomuksen esittäjän esille tuoma asia liittyykin rajatylittävään tilanteeseen, se ei 
kuulu henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön soveltamisalaan sellaisena 
kuin se on määritetty EY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa.

EY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätään, että jokaisella unionin kansalaisella on 
oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, jollei tässä sopimuksessa 
määrätyistä tai sen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista 
muuta johdu.

Näistä rajoituksista ja ehdoista on säädetty direktiivissä 2004/38/EY1 Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella. Direktiivissä esitetään ne edellytykset, joiden mukaan EU:n 
kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat saapua jäsenvaltioon ja oleskella sen alueella. 
Kansallisten purjehduslupien vastavuoroinen tunnustaminen ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Nyt tarkasteltavana oleva tapaus koskee huviveneen käyttöä koskevan pätevyyskirjan 
tunnustamatta jättämistä, joten siihen ei liity ammattimainen purjehdustoiminta. Vetoomuksen 
esittäjän toivoma pätevyyskirjan tunnustaminen ei liity säännellyn ammatin harjoittamisen 
edellyttämän ammatillisen pätevyyden tunnustamiseen muussa kuin pätevyyden 
myöntäneessä jäsenvaltiossa.

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä 2005/36/EY2 ei siis sovelleta tähän 
tapaukseen. Koska kyse ei ole ammattimaisesta toiminnasta, siihen ei sovelleta myöskään 
jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta
                                               
1 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77–123.
2 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22–142.
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annettua direktiiviä 2005/45/EY1. Direktiivissä säädetään jäsenvaltioiden kauppalaivaston 
päällystön ja miehistön pätevyydestä antamien todistusten tunnustamisesta.

Yhteisön lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä huviveneen toimintaa koskevien 
pätevyystodistusten tunnustamisesta. Tämän vuoksi vetoomuksen esittäjän esille tuoma 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden viranomaisten huvivenelupien tunnustamatta 
jättäminen ei ole yhteisön säännösten vastaista.

                                               
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 160–163.


