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Temats: Lūgumraksts Nr. 0638/2008, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Martin 
Romein, par Starptautiskā kompetences sertifikāta (ICC) iegūšanu Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Laikā, kad lūgumraksta iesniedzējs dzīvoja Lielbritānijā, viņš ieguva asociācijas „Royal 
Yachting Association” izdoto Starptautisko kompetences sertifikātu. Vēlāk lūgumraksta 
iesniedzējs pārcēlās uz Nīderlandi, tādēļ viņam bija jāreģistrē savs peldlīdzeklis šajā valstī. 
Viņš arī vēlējās apmainīt savu Lielbritānijas starptautisko kompetences sertifikātu pret 
atbilstošu Nīderlandes Starptautisko kompetences sertifikātu, jo iestādei, kura izdevusi 
Starptautisko kompetences sertifikātu, būtu jābūt piederīgai tai valstij, kurā peldlīdzeklis 
reģistrēts. Nīderlandes Transporta un ūdensceļu ministrija noteica, ka lūgumraksta
iesniedzējam vispirms ir jāpiedalās mācībās Nīderlandes burāšanas licences saņemšanai un 
tikai pēc tam viņš var saņemt Nīderlandes Starptautisko kompetences sertifikātu. Līdz tam 
laikam lūgumraksta iesniedzējs nedrīkst ar savu peldlīdzekli doties uz citām ES dalībvalstīm. 
Viņš uzskata, ka Nīderlandei ir jāatzīst Lielbritānijas Starptautiskais kompetences sertifikāts. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka šī situācija ir pretrunā ar Eiropas tiesību aktiem par 
personu brīvu pārvietošanos, kā arī, ka nav pamatoti noteikt Eiropas Savienības pilsoņiem 
prasību iegūt valsts burāšanas licenci visās valstīs, kurās tie uzturas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējam, kurš ir Nīderlandes valstspiederīgais, vispirms tika izsniegta 
Itālijas licence izpriecu kuģiem, lai burātu ar viņa Itālijā reģistrēto peldlīdzekli. Kad viņš 
pārcēlās uz Apvienoto Karalisti, valsts varas iestādes neatzina šo sertifikātu un tāpēc viņš 
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ieguva Starptautisko kompetences sertifikātu, pamatojoties uz Lielbritānijas sertifikātu, ko 
pirms tam šajā valstī izsniedza „Royal Yachting Association”.

Kad lūgumraksta iesniedzējs pārcēlās uz Nīderlandi, kur bija reģistrēts viņa peldlīdzeklis, 
kompetentās Nīderlandes varas iestādes neatzina viņa Apvienotajā Karalistē izdoto
Starptautisko kompetences sertifikātu. Šīs varas iestādes pieprasīja veikt apmācību 
Nīderlandes burāšanas licences saņemšanai pirms kvalificēšanās Starptautiskajam 
kompetences sertifikātam.

Tāpēc šķiet, ka pašlaik lūgumraksta iesniedzējam nav atļauts ar savu peldlīdzekli doties uz 
citām ES dalībvalstīm, izņemot uz tām, kuras viņam izsniegušas sertifikātu izpriecu kuģa 
vadīšanai, proti, Itāliju un Apvienoto Karalisti.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka prakse, saskaņā ar kuru persona nevar burāt uz kādu no 
dalībvalstīm, ja vien tai nav valsts kompetences sertifikāta izpriecu kuģiem, pārkāpj Eiropas 
tiesību aktus par personu brīvu pārvietošanos. Turklāt viņš uzskata, ka ir bezjēdzīgi noteikt 
par pienākumu Eiropas pilsonim iegūt valsts kompetences sertifikātu katrā dalībvalstī, kurā 
tas uzturas.

Kaut arī jāatzīst, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajam jautājumam ir saistība ar pārrobežu 
situāciju, tas neietilpst tiesību aktu par personu brīvu pārvietošanos darbības jomā, kā noteikts 
saskaņā ar EK līguma 18. pantu.

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un 
nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus.

Atbilstošie ierobežojumi un nosacījumi ir noteikti Direktīvā 2004/38/EK1 par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 
Direktīva ievieš nosacījumus, saskaņā ar kuriem ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi var 
ieceļot dalībvalstī un uzturēties tās teritorijā. Jautājums par valsts jahtas vadītāju apliecību 
savstarpēju atzīšanu neietilpst direktīvas darbības jomā.

Izskatāmais gadījums attiecas uz izpriecu kuģa vadīšanas kompetences sertifikātu neatzīšanu, 
tādējādi neietver profesionālas burāšanas darbību. Tā sertifikātu atzīšana, ko lūdza 
lūgumraksta iesniedzējs, nav saistīta ar profesionālu kvalifikāciju atzīšanu, lai nodarbotos ar 
reglamentētu profesiju citā dalībvalstī nevis tajā, kas kvalifikāciju izsniegusi.

Tāpēc Direktīva 2005/36/EK2 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu šajā gadījumā netiek 
piemērota. Turklāt, tā kā šī darbība nav profesionāla, tā neietilpst arī Direktīvas 2005/45/EK3

par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu darbības jomā. Šī Direktīva 
paredz jūrniekiem izsniegto dalībvalstu sertifikātu atzīšanu un novērtējumu tirdzniecības 
flotes nozarē.

                                               
1 OV L 158, 30.4.2004., 77.–123. lpp.
2 OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.
3 OV L 255, 30.9.2005., 160.–163. lpp.
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Kopienas tiesību akti neparedz specifiskus noteikumus attiecībā uz izpriecu kuģu vadīšanas 
kompetences sertifikātu atzīšanu. Tāpēc Apvienotās Karalistes un Nīderlandes varas iestāžu 
neatzīšana saistībā ar sertifikātiem, ko izpriecu kuģiem izsniegušas attiecīgi Itālijas un 
Apvienotās Karalistes varas iestādes, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, neveido Kopienas 
noteikumu pārkāpumu.”


