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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megszerezte a Royal Yachting Association által kibocsátott nemzetközi 
kompetencia-bizonyítványt (nemzetközi vitorlás jogosítvány), amíg Nagy-Britanniában 
tartózkodott. A későbbiekben Hollandiába költözött, ahol hajóját regisztrálnia kellett. Szerette 
volna angliai bizonyítványát egy megfelelő hollandiaira kicserélni, mivel a bizonyítványt 
kibocsátó hatóság és a hajót bejegyző hatóság nemzetiségének azonosnak kell lennie. 
Ugyanakkor a Holland Közlekedési és Víziközlekedési Minisztérium azt állította, hogy a 
petíció benyújtójának először a holland bizonyítvány megszerzéséhez szükséges képzésen kell 
részt vennie, mielőtt holland bizonyítványt bocsátanának ki a számára. Időközben a petíció 
benyújtója nem vitorlázhat hajójával más tagállamokba. Úgy véli, hogy Hollandiának el 
kellene ismernie az angliai bizonyítványt. Úgy véli, hogy ez a helyzet nincs összhangban a 
mozgás szabadságát kimondó európai jogszabályokkal, és logikátlannak tartja, hogy EU 
állampolgároknak minden, tartózkodásuk helye szerinti tagállamban nemzeti vitorlás 
jogosítványt kell szerezniük.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója számára – aki holland állampolgár – először egy kedvtelési célú hajókra 
szóló olasz engedélyt adtak ki annak érdekében, hogy hajózhasson Olaszországban 
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nyilvántartásba vett hajójával. Amikor az Egyesült Királyságba költözött, a nemzeti 
hatóságok nem ismerték el ezt a bizonyítványt, ezért brit bizonyítványa alapján – amelyet 
korábban a Royal Yachting Association (Királyi Vitorlázó Szövetség) adott ki számára ebben 
az országban – megszerezte a nemzetközi kompetencia-bizonyítványt. 

Amikor a petíció benyújtója Hollandiába költözött, ahol regisztráltatta hajóját, az illetékes 
holland hatóságok nem ismerték el az Egyesült Királyságban kiállított nemzetközi 
kompetencia-bizonyítványát. A szóban forgó hatóságok arra kötelezték, hogy mielőtt 
jogosulttá válna a nemzetközi kompetencia-bizonyítványra, végezze el a holland 
vitorlásengedélyhez szükséges képzést.  

Következésképpen úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója egyelőre semmilyen más uniós 
tagállamban nem vitorlázhat hajójával, csak azokban, amelyek a kedvtelési célú hajók 
üzemeltetéséhez bizonyítványt adtak ki számára, nevezetesen Olaszországban és az Egyesült 
Királyságban.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az a gyakorlat, miszerint addig nem megengedett egy 
személy számára, hogy egy adott tagállamban vitorlázzon, amíg nem rendelkezik a kedvtelési 
célú hajókra vonatkozó nemzeti kompetencia-bizonyítvánnyal, sérti a személyek szabad 
mozgásáról szóló uniós jogszabályokat. Ezenkívül úgy véli, hogy értelmetlen egy uniós 
polgárt arra kötelezni, hogy minden tagállamban, amelyben tartózkodik, nemzeti 
kompetencia-bizonyítványt szerezzen. 

Jóllehet a petíció benyújtója által felvetett kérdésnek valóban vannak határokon átnyúló 
vonatkozásai, az nem tartozik az EK-Szerződés 18. cikkében meghatározott személyek szabad 
mozgására vonatkozó jogszabályok hatálya alá.

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy a Szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz.

A vonatkozó korlátozások és feltételek az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelvben1 találhatók. Ez az irányelv állapítja meg azokat a feltételeket, amelyek mellett az 
Unió polgárai és családtagjaik beléphetnek egy tagállamba, és annak területén 
tartózkodhatnak. A nemzeti vitorlásengedélyek kölcsönös elismerésének kérdése nem tartozik 
a szóban forgó irányelv hatálya alá.

A vizsgált ügy tárgya a kedvtelési célú hajók üzemeltetésére vonatkozó kompetencia-
bizonyítványok elismerésének hiánya, vagyis nincs szó hivatásszerű vitorlázási 
tevékenységről. Következésképpen a bizonyítványok petíció benyújtója által kérelmezett 
elismerése nem függ össze a szakmai képesítések elismerésével, amelynek célja szabályozott 
szakma folytatása a képesítést adó tagállamtól eltérő tagállamban.

Így ebben az esetben nem alkalmazandó a szakmai képesítések elismeréséről szóló 

                                               
1 HL L 158., 2004.4.30., 77–123. o.
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2005/36/EK irányelv1. Ezenkívül, minthogy ez a tevékenység nem szakmai jellegű, nem 
tartozik a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös 
elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv2 hatálya alá sem. Ez az irányelv írja elő a tagállamok 
által a tisztek számára kiadott bizonyítványok és besorolások elismerését a kereskedelmi 
hajózási ágazatban.

A közösségi jogszabályok nem határoznak meg konkrét rendelkezéseket a kedvtelési célú 
hajók üzemeltetésére vonatkozó kompetencia-bizonyítványok elismerésére vonatkozóan. 
Következésképpen annak ténye, hogy az egyesült királyságbeli és a holland hatóságok a 
petíció benyújtójának állítása szerint nem ismerik el az olasz, valamint a brit hatóságok által 
kiállított, kedvtelési célú hajókra vonatkozó bizonyítványokat, nem minősül a közösségi 
rendelkezések megsértésének.

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30., 22–142. o.
2 HL L 255., 2005.9.30., 160–163. o.


