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Om: Andragende 0727/2011 af Mihai Dulgheru, rumænsk statsborger, om 
anerkendelse af maritime kvalifikationer erhvervet i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren har boet i Det Forenede Kongerige siden 2007 og klager over at have været udsat 
for enorme vanskeligheder, fordi maritime certifikater erhvervet i Rumænien ikke anerkendes 
i andre EU-medlemsstater. Andrageren siger, at de rumænske søfartsmyndigheder ikke 
overholder den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om 
vagthold (STCW-konventionen). Andrageren mener, at de rumænske søfartsmyndigheder 
nægter at udstede begrænsede maritime certifikater for at underbygge magtmisbruget på dette 
område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andrageren er i besiddelse af et certifikat for faglige kvalifikationer som maskinchef på 
søhavne (Certificate of Competency for Maritime Port Chief Engineer) udstedt af en rumænsk 
søfartsuddannelsesinstitution. Han vil gerne have udstedt et kompetencebevis (CoC) som 
maskinchef i henhold til STCW-konventionen (den internationale konvention om uddannelse 
af søfarende, om sønæring og om vagthold), da han mener, at hans faglige kvalifikationer er 
identiske med dem, for hvilke dette bevis udstedes i henhold til STCW-konventionen. 

Kommissionens bemærkninger 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om 
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning)1 gennemfører STCW-
konventionen i EU-lovgivningen. STCW-konventionen omhandler krav til uddannelse af 
søfarende (hovedsagelig officerer) og den relevante certificering. STCW-konventionen 
omfatter to bilag. "Forordningerne" omfatter forudsætningerne for at få adgang til de 
forskellige job om bord (certificeringer), mens "koden" omfatter en nøjagtig og detaljeret 
beskrivelse af de væsentlige færdigheder (f.eks. placering, skibsmanøvrering, lasthåndtering, 
navigation), der skal erhverves af kandidater til de forskellige stillinger om bord. De 
certifikater, der udstedes i denne forbindelse, kan være begrænsede eller ubegrænsede. 

Ud over de kompetencebeviser (CoC), der er omfattet af kravene i STCW-konventionen, 
udsteder de rumænske søfartsmyndigheder også andre faglige certifikater, som også går under 
betegnelsen kompetencebeviser (CoC), men som ikke er i overensstemmelse med STCW-
konventionen. Det kompetencebevis, som andrageren er i besiddelse af, tilhører sidstnævnte 
kategori. De rumænske søfartsmyndigheder er berettigede til at udstede sådanne certifikater, 
der ikke er i overensstemmelse med STCW, men indehaverne af sådanne certifikater er ikke 
kvalificerede til job, som er omfattet af bestemmelserne i STCW-konventionen (og i 
direktiv 2008/106/EF), der kræver en specifik uddannelse ifølge STCW-konventionen, hvilket 
er tilfældet med den stilling som maskinchef, som andrageren gerne vil søge2.  

Ifølge rumænsk lov kan certifikater, der ikke er i overensstemmelse med STCW-
konventionen, ikke desto mindre ses som et bevis på, at en del af den uddannelse, der er 
påkrævet i henhold til konventionen, er blevet gennemgået. Derfor anbefales det, at 
andrageren tager den resterende del af uddannelsen, så han bliver kvalificeret til 
kompetencebeviset som maskinchef i henhold til STCW-konventionen (og dermed i henhold 
til direktiv 2008/106/EF). 

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at de rumænske søfartsmyndigheder har krænket EU-
lovgivningen, og anbefaler som nævnt ovenfor, at andrageren overvejer at tage den resterende 
del af sin uddannelse, så han kan komme i betragtning som kandidat til et kompetencebevis i 
henhold til STCW-konventionen (og direktiv 2008/106/EF)."

                                               
1 EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.
2 Eftersom den stilling, som andrageren ønsker at søge, er omfattet af særdirektiv 2008/106/EF, finder bestemmelserne om 
gensidig anerkendelse i henhold til direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005/36/EF ikke 
anvendelse (jf. betragtning 42 og artikel 2, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer af 7.9.2005, EUT L 255 af 30.9.2005).


