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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0727/2011, внесена от Mihai Dulgheru, с румънско гражданство, 
относно признаване на мореплавателна квалификация, получена в 
Румъния 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в Обединеното кралство от 2007 г. и се оплаква от това, 
че среща огромни трудности поради факта, че мореплавателната квалификация, 
получена в Румъния, не е призната в други държави — членки на ЕС. Вносителят на 
петицията заявява, че румънският орган по корабоплаването не спазва Международната 
конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 
(конвенцията STCW). Вносителят на петицията счита, че румънските органи по 
корабоплаване отказват да издават мореплавателни свидетелства с ограничена 
валидност, за да благоприятстват злоупотребата с власт в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят притежава професионална квалификация, наречена „Свидетелство за 
правоспособност като главен инженер на морско пристанище“, издадена от румънски 
институт за морско обучение. Той би желал да му бъде издадено Свидетелство за 
правоспособност като главен инженер съгласно Конвенцията STCW (Международната 
конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на 
моряците), тъй като счита, че професионалната му квалификация съответства на 
издаваната съгласно Конвенцията STCW. 
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Наблюдения на Комисията 

Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 
година относно минималното ниво на обучение на морските лица (преработена)1

транспонира Конвенцията STCW в правото на ЕС. Конвенцията STCW разглежда 
изискванията за подготовка на морски лица (предимно членове от командния състав) и 
съответното освидетелстване. Конвенцията STCW включва две приложения: 
„Правила“, определящи изискванията за достъпа до различни длъжности на борда 
(„издаване на свидетелства“) и „Кодекс“, който съдържа точно и подробно описание на 
съществените умения (напр. позициониране, маневриране на кораба, боравене с товари, 
навигация), които трябва да бъдат усвоени от кандидатите за различните длъжности на 
борда. Издаваните в тази връзка свидетелства могат да бъдат с ограничен или с 
неограничен характер. 

Освен Свидетелство за правоспособност, което попада в обхвата на изискванията на 
Конвенцията STCW, румънската морска администрация издава и други професионални 
свидетелства, които също се наричат свидетелства за правоспособност, но които не са в 
съответствие с Конвенцията STCW. Свидетелството за правоспособност, което 
вносителят на петицията притежава, принадлежи към втората категория. Румънската 
морска администрация има право да издава такива свидетелства, които не отговарят на 
свидетелствата по Конвенцията STCW. Но притежателите на такива свидетелства не 
получават квалификация за длъжностите, попадащи в обхвата на разпоредбите на 
Конвенцията STCW (и Директива 2008/106/ЕО), които изискват специално обучение в 
съответствие със самата Конвенция STCW, например за длъжността на главен инженер, 
която вносителят на петицията желае да заема2. 

Въпреки това съгласно румънското законодателство свидетелствата, които не са в 
съответствие с Конвенцията STCW, се приемат като доказателство за изпълнение на 
част от обучението, изисквано съгласно Конвенцията. Поради това се препоръчва на 
вносителя на петицията да изпълни липсващата част от обучението, за да отговаря на 
изискванията за Свидетелство за правоспособност като главен инженер съгласно 
Конвенцията STCW (и следователно съгласно Директива 2008/106/ЕО). 

Заключение

Комисията счита, че румънската морска администрация не е нарушила правото на ЕС и 
препоръчва на вносителя на петицията, както е посочено и по-горе, да разгледа 
възможността да завърши липсващата част от обучението му, за да се счита за 
приемлив кандидат за получаване на Свидетелство за правоспособност в съответствие с 
Конвенцията STCW (и Директива 2008/106/ЕО).

                                               
1 ОВ L323, 3.12.2008 г., стр. 33.
2 Тъй като желаната от вносителя на петицията длъжност попада в обхвата на Директива 2008/106/ЕО, правилата за 
взаимно признаване, предвидени в Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, 
не са приложими в този случай (вж. съображение 42 и член 2, параграф 3 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионални квалификации, 
Официален вестник L 255 от 30 септември 2005 г.).
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