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Tema: Peticija Nr. 0727/2011 dėl Rumunijoje įgytų jūrininko kvalifikacijos 
pripažinimo, kurią pateikė Rumunijos pilietis Mihai Dulgheru 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nuo 2007 m. gyvena Jungtinėje Karalystėje, jis skundžiasi, kad patiria 
daug sunkumų, nes Rumunijoje įgyti jūrininkų pažymėjimai nepripažįstami kitose ES 
valstybėse narėse. Peticijos pateikėjas teigia, kad Rumunijos jūrų laivyno institucija nesilaiko 
Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo 
normatyvų (JRAB konvencija). Jis mano, kad Rumunijos jūrų laivyno institucijos,
piktnaudžiaudamos savo įgaliojimais, atsisako išduoti laikinus jūrininkų pažymėjimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjas yra įgijęs jūrų uosto vyriausiojo inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir turi 
profesinės kompetencijos pažymėjimą, kurį išdavė Rumunijos jūrininkų rengimo įstaiga. Jis 
norėtų, kad jam būtų išduotas vyriausiojo inžinieriaus kompetencijos pažymėjimas pagal 
JRAB konvenciją (Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo 
normatyvų), nes, jo nuomone, jo profesinė kvalifikacija atitinka kvalifikaciją, kuriai patvirtinti 
išduodamas pažymėjimas pagal JRAB konvenciją. 

Komisijos pastabos
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2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/106/EB dėl 
minimalaus jūrininkų rengimo (nauja redakcija)1 JRAB konvencija perkeliama į ES teisę. 
JRAB konvencijoje nustatyti jūrininkų (daugiausia pareigūnų) rengimo ir atitinkamų 
pažymėjimų išdavimo reikalavimai. JRAB konvencijoje yra du priedai: „taisyklėse“ 
nustatytos būtinos sąlygos, keliamos laive įsidarbinti norintiems jūrininkams (pažymėjimai), 
ir „kodeksas“, kuriame tiksliai ir išsamiai aprašyti praktiniai sugebėjimai (pvz., laivavedyba, 
laivo manevravimas, darbas su kroviniais, navigacija), kuriuos turi įgyti kandidatai eiti 
įvairias pareigas laive. Šiuo atžvilgiu išduodami pažymėjimai gali būti laikini ir nelaikini. 

Rumunijos jūrų laivyno institucijos išduoda ne tik kompetencijos pažymėjimus, atitinkančius 
JRAB konvencijoje nustatytus reikalavimus, bet ir kitus profesinės kvalifikacijos 
pažymėjimus, kurie taip pat vadinami kompetencijos pažymėjimais, tačiau neatitinka 
JRAB konvencijoje keliamų reikalavimų. Peticijos pateikėjo turimas kompetencijos 
pažymėjimas priskiriamas prie šios pastarosios kategorijos. Rumunijos jūrų laivyno 
institucijos turi teisę išduoti tokius JRAB konvencijoje nustatytų reikalavimų neatitinkančius 
pažymėjimus. Tačiau tokių pažymėjimų turėtojai neturi teisės užimti darbo vietas, kurioms 
taikomos JRAB konvencijos (ir Direktyvos 2008/106/EB) nuostatos, pagal kurias, kaip 
nustatyta pačioje JRAB konvencijoje, reikalaujama specialaus pasirengimo, pvz., vyriausiojo 
inžinieriaus pareigos, kurias peticijos pateikėjas norėtų eiti2. 

Vis dėlto pagal Rumunijos teisės aktus JRAB konvencijoje nustatytų reikalavimų 
neatitinkantys pažymėjimai gali būti naudojami norint įrodyti, kad dalis konvencijoje 
nurodyto rengimo kurso atlikta. Todėl rekomenduojama, kad peticijos pateikėjas užbaigtų 
rengimo kursą, kad galėtų gauti JRAB konvencijos (taigi ir Direktyvos 2008/106/EB) 
reikalavimus atitinkantį vyriausiojo inžinieriaus kompetencijos pažymėjimą. 

Išvada

Komisija neįžvelgia jokių Rumunijos jūrų laivyno institucijų padarytų ES teisės aktų 
pažeidimų; kaip pirmiau nurodyta, ji rekomenduoja peticijos pateikėjui apsvarstyti galimybę 
užbaigti savo rengimo kursą, kad jis galėtų būti laikomas reikalavimus atitinkančiu kandidatu 
kompetencijos pažymėjimui pagal JRAB konvenciją (ir Direktyvą 2008/106/EB) gauti.“

                                               
1 OL L 323, 2008 12 3, p. 33.
2 Kadangi peticijos pateikėjo pageidaujamoms pareigoms taikoma konkreti Direktyva 2008/106/EB, Profesinių kvalifikacijų 
direktyvoje 2005/36/EB nustatytos abipusio pripažinimo taisyklės šiuo atveju netaikomos (žr. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 42 konstatuojamąją dalį ir 2 straipsnio 
3 dalį, OL L 255, 2005 9 30).


