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Ref: Petiția nr. 0638/2008, adresată de Martin Romein, de naționalitate olandeză, 
privind obținerea certificatului internațional de competență în Olanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a obținut un certificat internațional de competență (ICC-permis internațional de 
navigare), eliberat de Asociația Regală de Iahting, în perioada în care a locuit în Regatul Unit. 
Acesta s-a mutat mai târziu în Olanda și i s-a solicitat să își înregistreze vasul acolo. 
Petiționarul a dorit, de asemenea, să își schimbe ICC-ul său britanic cu un ICC olandez 
corespunzător, deoarece naționalitatea organismului care eliberează ICC-ul trebuie să fie 
aceeași cu a țării în care este înregistrat vasul. Cu toate acestea, Ministerul olandez al 
transportului și căilor maritime a declarat că petiționarul trebuie mai întâi să se supună unui 
program de instruire pentru permisul de navigare olandez înainte de a putea fi luat în 
considerare pentru ICC-ul olandez. Între timp petiționarul nu a putut să își conducă vasul spre 
alte state membre UE. Acesta consideră că Olanda ar trebui să recunoască ICC-ul britanic. 
Petiționarul consideră că această situație este în conflict cu legislația europeană privind 
libertatea de circulație și consideră, de asemenea, că nu este logic ca cetățenii UE să 
trebuiască să obțină un permis de navigare național în fiecare stat membru unde pot locui.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarului, care este de naționalitate olandeză, i-a fost eliberată inițial un permis italian 
pentru ambarcațiuni de agrement pentru a putea naviga cu ambarcațiunea sa înregistrată in 
Italia. Când s-a mutat în Regatul Unit, autoritățile naționale nu i-au recunoscut certificatul, 
drept urmare a obținut un Certificat internațional de competență pe baza certificatului britanic 
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eliberat anterior în țara sa de către Asociația Regală de Iahting. 

Când petiționarul s-a mutat în Olanda, unde era înregistrată ambarcațiunea sa, autoritățile 
olandeze competente nu au recunoscut Certificatul internațional de competență eliberat de 
Regatul Unit. Autoritățile olandeze i-au cerut să urmeze cursuri de pregătire pentru a obține 
un permis de navigare olandez înainte de a putea aplica pentru obținerea unui Certificat 
internațional de competență.

Prin urmare, se pare că, pentru moment, petiționarul nu are dreptul să navigheze cu 
ambarcațiunea sa în alte state membre UE decât cele care i-au eliberat certificate de navigare 
a ambarcațiunilor de agrement, și anume Italia și Regatul Unit.

Petiționarul pretinde că practica de a nu autoriza navigarea în apele statelor membre fără un 
certificat național de competență pentru ambarcațiuni de agrement încalcă legislația 
europeană privind libera circulație a persoanelor. În plus, acesta consideră că obligarea 
cetățenilor europeni de a obține un certificat național de competență în fiecare stat membru în 
care locuiește nu are niciun sens. 

Deși se pretinde că problema ridicată de petiționar este legată de situația transfrontalieră, 
aceasta nu intră în jurisdicția legislației privind libera circulație a persoanelor, astfel cum este 
definită în articolul 18 din Tratatul CE.

Articolul 18 al Tratatului CE prevede că fiecare cetățean al Uniunii are dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor 
prevăzute de tratat și a măsurilor adoptate în scopul aplicării acestuia.

Limitările și condițiile menționate se găsesc în Directiva 2004/38/CE1 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora. Directiva stabilește condițiile de intrare și ședere pe teritoriul Uniunii pentru 
cetățenii europeni și membrii familiilor acestora. Subiectul recunoașterii reciproce a 
permiselor naționale de navigare nu intră în domeniul de aplicare a acestei directive.

Cazul de față privește ne-recunoaștere certificatelor de competență pentru conducerea unei 
ambarcațiuni de agrement, și în consecință nu implică o activitate de navigare în scop 
profesional. Prin urmare, recunoașterea certificatelor la care s-a înscris petiționarul nu are 
legătură cu recunoașterea calificărilor profesionale de desfășurare a unei profesii reglementate 
într-un alt stat membru decât cel care a eliberat calificarea respectivă.

În consecință, Directiva 2005/36/CE2 privind recunoașterea calificărilor profesionale nu se
aplică în acest caz. În plus, dat fiind faptul că este vorba de o activitate non-profesională, nu 
cade nici în intră în domeniul de aplicare a Directivei 2005/45/CE3 privind recunoașterea 
reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre. Această directivă prevede 
recunoașterea brevetelor eliberate de statele membre pentru ofițerii și pentru cotele din 
sectorul marin comercial.

                                               
1 JO L 158, 30.4.2004, p. 77-123
2 JO L 255, 30.9.2005, p. 22-142
3 JO L 255, 30.9.2005, p. 160-163
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Legislația comunitară nu conține nicio dispoziție specifică legată de recunoașterea 
certificatelor de competență pentru conducerea unei ambarcațiuni de agrement. În consecință, 
ne-recunoașterea de către Regatul Unit și de către autoritățile olandeze a certificatelor 
eliberate de autoritățile italiene și britanice pentru bărci de agrement pretinsă de petiționar nu 
constituie o încălcare a dispozițiilor comunitare.


