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Dotyczy: Petycji 0638/2008, którą złożył Martin Romein (Holandia) w sprawie otrzymania 
międzynarodowego świadectwa kwalifikacji w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, w okresie, gdy był rezydentem w Wielkiej Brytanii, otrzymał 
międzynarodowe świadectwo kwalifikacji (międzynarodowy patent żeglarski) wydane przez 
Royal Yachting Association. Później przeniósł się do Holandii i w związku z tym konieczne 
było zarejestrowanie tam posiadanej przez niego łodzi. Składający petycję chciał także 
wymienić brytyjskie świadectwo kwalifikacji na odpowiednie świadectwo holenderskie,
ponieważ organ wydający świadectwo powinien być organem kraju, w którym łódź jest 
zarejestrowana. Jednakże holenderskie Ministerstwo Transportu i Dróg Wodnych uznało, że 
zanim będzie można rozważyć jego wniosek o holenderskie świadectwo kwalifikacji, 
składający petycję musi najpierw przejść szkolenie umożliwiające uzyskanie holenderskiego 
patentu żeglarskiego. W międzyczasie składający petycję nie może żeglować swoją łodzią do 
innych państw członkowskich UE. Składający petycję uważa, że Holandia powinna uznać 
brytyjskie świadectwo kwalifikacji. Twierdzi on, że ta sytuacja jest sprzeczna z unijnymi 
przepisami dotyczącymi swobody przemieszczania się, a także uważa za nielogiczne, że 
obywatele UE muszą uzyskiwać krajowy patent żeglarski w każdym państwie członkowskim, 
w którym zdarzy im się zamieszkać.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składającemu petycję, będącemu obywatelem Holandii, najpierw wydano włoski patent na 
prowadzenie statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych umożliwiający żeglowanie 
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jego łodzią, która była zarejestrowana we Włoszech. Kiedy przeprowadził się do Wielkiej 
Brytanii, organy krajowe nie uznały tego świadectwa i w związku z tym otrzymał 
międzynarodowe świadectwo kwalifikacji na podstawie posiadanego przez niego brytyjskiego 
świadectwa, wydanego wcześniej w tym kraju przez Royal Yachting Association.

Kiedy składający petycję przeprowadził się do Holandii, gdzie zarejestrował swą łódź, 
właściwe organy holenderskie nie uznały jego międzynarodowego świadectwa kwalifikacji
wydanego w Wielkiej Brytanii. Organy te zobowiązały go do odbycia szkolenia
umożliwiającego uzyskanie holenderskiego patentu żeglarskiego przed uprawnieniem go do
otrzymania międzynarodowego świadectwa kwalifikacji.

Tak więc zdaje się, że na chwilę obecną składający petycję nie może żeglować swoją łodzią 
w innych państwach członkowskich UE niż te, w których wydano mu świadectwa 
uprawniające do obsługi statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych, mianowicie we 
Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

Składający petycję twierdzi, że powyższa praktyka, zgodnie z którą zabronione jest 
żeglowanie w danym państwie członkowskim, jeżeli nie posiada się krajowego świadectwa
kwalifikacji w zakresie prowadzenia statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych, 
stanowi naruszenie prawodawstwa europejskiego dotyczącego swobody przemieszczania się 
osób. Poza tym uważa, że zobowiązanie obywatela europejskiego do uzyskania krajowego 
świadectwa kwalifikacji w każdym państwie członkowskim, w którym on przebywa, jest 
pozbawione sensu.

Mimo że wprawdzie kwestia poruszona przez składającego petycję ma związek z sytuacją
transgraniczną, nie podlega ona prawodawstwu dotyczącemu swobodnego przepływu osób 
w rozumieniu art. 18 traktatu WE.

Art. 18 traktatu WE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w przedmiotowym Traktacie i w środkach przyjętych 
w celu jego wykonania.

Odnośne ograniczenia i warunki zostały wyszczególnione w dyrektywie 2004/38/WE1

w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium państw członkowskich. Dyrektywa ta określa warunki, zgodnie 
z którymi obywatele UE i członkowie ich rodzin mogą wjeżdżać do państwa członkowskiego 
i przebywać na jego terytorium. Kwestia wzajemnego uznawania krajowych patentów 
żeglarskich nie podlega przepisom powyższej dyrektywy.

Rozpatrywana sprawa dotyczy nieuznania świadectwa kwalifikacji w zakresie obsługi
statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych i tym samym nie wiąże się z żadną 
zawodową działalnością żeglarską. Stąd też uznanie świadectw, o które ubiegał się składający 
petycję, nie ma związku z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w celu wykonywania 
zawodu regulowanego w innym państwie członkowskim niż to, w którym wydano owe
kwalifikacje.

                                               
1 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77–123.
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Zatem w tym przypadku dyrektywa 2005/36/WE1 w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych nie ma zastosowania. Ponadto ponieważ działalność składającego petycję nie 
jest działalnością zawodową, nie podlega ona również przepisom dyrektywy 2005/45/WE2

w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych przez państwa 
członkowskie. Dyrektywa ta przewiduje uznawanie świadectw wydawanych przez państwa 
członkowskie dla oficerów i marynarzy w sektorze marynarki handlowej.

Prawodawstwo wspólnotowe nie przewiduje szczególnych przepisów w odniesieniu do 
uznawania świadectw kwalifikacji w zakresie obsługi statków przeznaczonych do celów 
rekreacyjnych. Tak więc opisane przez składającego petycję nieuznanie przez Wielką 
Brytanię i organy holenderskie świadectw wydanych odpowiednio przez organy włoskie 
i brytyjskie dla łodzi rekreacyjnych nie stanowi naruszenia przepisów wspólnotowych.

                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142.
2 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 160–163.


