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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0638/2008, imressqa minn Martin Romein, ta’ nazzjonalità Olandiża, 
dwar il-ksib ta’ International Certificate of Competence fl-Olanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kiseb International Certificate of Competence (liċenzja internazzjonali tat-
tbaħħir), maħruġa mir-Royal Yatching Association, sakemm kien residenti fl-Ingilterra.  
Aktar tard huwa mar l-Olanda u għalhekk kien mitlub jirreġistra d-dgħajsa tiegħu hemmhekk. 
Huwa xtaq ukoll li jbiddel l-ICC Ingliż tiegħu għal wieħed Olandiż, peress li n-nazzjonalità 
tal-korp li joħroġ l-ICC għandha tkun l-istess bħal dik tal-pajjiż fejn id-dgħajsa hija reġistrata. 
Madankollu, il-Ministeru Olandiż għat-Trasport u t-Tbaħħir fl-Ilma Interni qal li l-
petizzjonant għandu l-ewwel jgħaddi minn taħriġ għal-liċenzja tat-tbaħħir Olandiża qabel ma 
jkun ikkunsidrat għall-ICC Olandiż. Sadanittant il-petizzjonant ma jistax ibaħħar id-dgħajsa 
tiegħu lejn Stati Membri oħra tal-UE. Huwa hu tal-fehma li l-Olanda għandha tirrikonoxxi l-
ICC Ingliż. Huwa jaħseb li din is-sitwazzjoni qiegħda f’konflitt mal-leġiżlazzjoni Ewropea 
dwar il-libertà ta’ moviment u jaħseb ukoll li huwa illoġiku li ċittadini Ewropej għandhom 
jiksbu liċenzja nazzjonali tat-tbaħħir f’kull Stat Membru li jistgħu jkunu residenti fih.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonant li huwa ta’ nazzjonalità Olandiża, l-ewwel kienet inħarġitlu liċenzja Taljana 
għat-tbaħħir tad-dgħajjes għad-divertiment fl-Italja.  Meta mar joqgħod l-Ingilterra, l-
awtoritajiet nazzjonali ma rrokonoxxewx dan iċ-ċertifikat u għalhekk kiseb International 
Certificate of Competence fuq il-bażi taċ-ċertifikat Ingliż tiegħu li kien mqassam qabel f’dan 
il-pajjiż mir-Royal Yachting Association. 
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Meta l-petizzjonant mar l-Olanda, fejn kellu d-dgħajsa tiegħu reġistrata, l-Awtoritajiet 
kompetenti Olandiżi ma rrokonoxxewx l-International Certificate of Competence maħruġ 
mill-Ingilterra. Dawn l-Awtoritajiet talbuh li jgħaddi minn taħriġ għal-liċenzja tat-tbaħħir 
Olandiża qabel jikkwalifika għal Internmational Certificate of Competence.  

Għalhekk jidher, li għalissa l-petizzjonant mhuwiex permess li jbaħħar fi Stati Membri oħra 
tal-UE minbarra f’dawk li ħarġulu ċertifikati biex juża d-dgħajsa għad-divertiment, jiġifieri fl-
Italja u l-Ingilterra. 

Il-petizzjonant talab li l-prattika, skont liema wieħed mhuwiex permess li jbaħħar fi Stat 
Membru sakemm wieħed ikollu ċertifikat nazzjonali tat-tbaħħir tad-dgħajjes għad-
divertiment, jikser il-liġi Ewropea dwar il-libertà tal-moviment tan-nies. Barra min hekk, 
huwa jaħseb li tobbliga ċittadin Ewropew biex jikseb ċertifikat nazzjonali tat-tbaħħir f’kull 
Membru Stat li joqgħod fih hija bla sens. 

Għalkemm bla ebda dubju l-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant għandha konnessjoni mas-
sitwazzjoni transkonfinali, ma taqax taħt l-ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-libertà tal-moviment 
tan-nies, kif definit f’Artikolu 18 tat-Tratta tal-KE.

L-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE jistipula li kull ċittadin ta’ l-Unjoni għandu d-
dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-Istati Membri, salvi 
l-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u d-disposizzjonijiet meħuda 
biex dan jitwettaq.

Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi jistgħu jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE1  tal-
parlament ewropew u tal-kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ l-
Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta’ 
l-Istati Membri.
Din id-Direttiva tistipula l-kundizzjonijiet li taħthom iċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familji 
tagħhom jistgħu jidħlu fi Stat Membru u joqgħodu fit-territorju tiegħu.Din il-kwistjoni ta’ 
rikonoxximent reċiproku ta’ liċenzji nazzjonali tat-tbaħħir ma taqax taħt l-ambitu ta’ din id-
Direttiva.-{}-

Il-każ taħt kunsiderazzjoni jikkonċerna n-nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ ċertifikati ta’ 
kompetenza dwar l-operat ta’ dgħajjes għad-divertiment, u għalhekk ma jinvolvix xi attività 
tat-tbaħħir professjonali. Għalhekk, ir-rikonoxximent taċ-ċertifikati li l-petizzjonant applika 
għalihom m’għandhux x’jaqsam mar-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali biex isegwi 
professjoni regolata fi Stat Membru ħlief f’dak li ħariġlu dik il-kwalifika.

Għalhekk, id-Direttiva 2005/36/KE2 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali ma 
japplikawx għal dan il-każ. Barra minn hekk, din l-attività minħabba li hi waħda mhux 
professjonali, ma taqax taħt l-ambitu tad-Direttiva 2005/45/KE3 dwar ir-rikonoxximent 
reċiproku taċ-ċertifikati tal-baħħara maħruġ mill-Istati Membri. Din id-Direttiva tipprovdi 
għar-rikonoxximent ta’ ċertifikati maħruġa mill-Istati Membri għall-uffiċċjali u 

                                               
1 ĠU L 158, tat-30.4.2004, p. 77–123. 
2 ĠU L 255, tat-30.9.2005, p. 22–142.
3 ĠU L 255,tat-30.9.2005, p. 160–163.
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klassifikazzjoni fis-settur tal-flotta merkantili. 
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Il-leġiżlazzjoni Komunitarja ma tipprovdix għal dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ir-
rikonoxximent ta’ ċertifikati ta’ kompetenza għall-użu ta’ dgħajjes għad-divertiment. 
Għalhekk, nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ ċertifikati mill-Awtoritajiet Ingliżi u Olandiżi 
maħruġa rispettivament mil-Awtoritajiet Taljani u Ingliżi għal dgħajjes għad-divertiment mill-
petizzjonant ma jikkonstitwixxux ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Komunità.


