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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 2007 óta az Egyesült Királyságban él, kifejti, hogy komoly 
nehézségei vannak amiatt, hogy Romániában szerzett tengerész képesítését nem ismerik el az 
Európai Unió más tagállamaiban. A petíció benyújtója szerint a Román Tengerészeti Hatóság 
(Autoritatea Navală Română) megsérti a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az 
őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezményt (STCW-egyezmény). A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a román hajózási hatóságok azért utasítják vissza a határozott idejű 
tengerész bizonyítványok kiállítását, hogy ezzel is hozzájáruljanak az e területen tapasztalható 
visszaélésekhez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója a Román Tengerészeti Képzési Intézet által kibocsátott „tengeri kikötői 
gépüzemvezetői képesítési bizonyítvány” elnevezésű szakmai képesítéssel rendelkezik. 
Szeretné, ha gépüzemvezetői képesítéséről kiállítanának számára egy STCW-egyezmény (a 
tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló egyezmény) szerinti 
képesítési bizonyítványt, mivel véleménye szerint szakmai képesítése egyenértékű az STCW-
egyezmény alapján kiállított képesítési bizonyítványokkal. 
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A Bizottság észrevételei 

Az STCW-egyezményt a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 
2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás)1 ülteti 
át az uniós jogba. Az STCW-egyezmény a tengerészek (főként tisztek) képzési 
követelményeivel és a vonatkozó bizonyítványokkal foglalkozik. Az STCW-egyezményhez 
két melléklet tartozik: a „szabályok”, amelyek megállapítják a különböző fedélzeti 
munkákhoz való hozzáférés előfeltételeit („bizonyítványok”), valamint a „szabályzat”, amely 
a jelöltek által a különböző fedélzeti feladatok betöltéséhez elsajátítandó gyakorlati készségek 
(például helymeghatározás, hajómanőverezés, rakománykezelés, navigálás) pontos és 
részletes leírását tartalmazza. Az e képességekről kiállított bizonyítványok korlátozott vagy 
korlátlan jellegűek lehetnek. 

A román tengerészeti hatóságok – ténylegesen az STCW-egyezmény követelményeinek 
hatálya alá tartozó képesítési bizonyítványokon kívül – egyéb, szintén képesítési 
bizonyítványnak nevezett szakmai bizonyítványokat állítanak ki, amelyek azonban nem 
felelnek meg az STCW-egyezménynek. A képesítési bizonyítvány, amellyel a petíció 
benyújtója rendelkezik, ez utóbbi kategóriába tartozik. A román tengerészeti hatóságok 
jogosultak ilyen – az STCW-bizonyítványoktól eltérő – bizonyítványok kiállítására. Az ilyen 
bizonyítványok birtokosai azonban nem tölthetik be az STCW-egyezmény (és a 2008/106/EK 
irányelv) rendelkezéseinek hatálya alá tartozó állásokat – így a petíció benyújtója által 
betölteni kívánt gépüzemvezetői állást sem –, amelyekhez az STCW-egyezmény szerinti 
különleges képzés szükséges2. 

A román jog értelmében ugyanakkor az STCW-bizonyítványoktól eltérő bizonyítványokkal is 
igazolható az egyezmény által előírt képzés egy részének teljesítése. Ezért azt javasoljuk a 
petíció benyújtója számára, hogy egészítse ki képzésének hiányzó részeit annak érdekében, 
hogy megszerezhesse az STCW-egyezmény (és így a 2008/106/EK irányelv) szerinti 
gépüzemvezetői képesítési bizonyítványt. 

Következtetés

A Bizottság nem talált az uniós jog román tengerészeti hatóságok általi megsértésére utaló 
jelet, és azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy a fent említetteknek megfelelően vegye 
fontolóra képzése hiányzó részeinek kiegészítését annak érdekében, hogy jogosult legyen az 
STCW-egyezmény (és a 2008/106/EK irányelv) szerinti képesítési bizonyítvány 
megszerzésére.

                                               
1 HL L 323., 2008.12.3., 33. o.
2 Mivel a petíció benyújtója által betölteni kívánt állás a 2008/106/EK irányelv hatálya alá tartozik, ebben az esetben nem 
alkalmazandók a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben foglalt, kölcsönös elismerésre vonatkozó 
szabályok (lásd a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
42. preambulumbekezdését és 2. cikkének (3) bekezdését, Hivatalos Lap L 255., 2005.9.30.).


