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Temats: Lūgumraksts Nr. 0727/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Mihai 
Dulgheru, par Rumānijā iegūtās jūrnieka kvalifikācijas atzīšanu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kopš 2007. gada dzīvo Apvienotajā Karalistē un sūdzas par to, ka ir 
saskāries ar milzīgām grūtībām, jo Rumānijā iegūtie jūrnieka sertifikāti citās ES dalībvalstīs 
netiek atzīti. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Rumānijas Jūras lietu iestāde neievēro 
prasības, kas ietvertas Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanas un diplomēšanas, 
kā arī sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencija). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka Rumānijas jūras lietu iestādes atsakās jūrniekiem izsniegt sertifikātus uz laiku, lai atbalstītu 
varas ļaunprātīgu izmantošanu šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzējs ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu ar 
nosaukumu „Kuģa vecākā mehāniķa kompetences sertifikāts”, ko izsniegusi Rumānijas 
jūrnieku apmācības iestāde. Viņš vēlas saņemt vecākā mehāniķa kompetences sertifikātu, kas 
atbilst STCW konvencijas (Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanas un 
diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem) noteikumiem, jo uzskata, ka viņa 
profesionālā kvalifikācija ir līdzvērtīga kvalifikācijai, kas tiek piešķirta atbilstoši STCW
konvencijai. 
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STCW konvenciju ES tiesību aktos transponē ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 
19. novembra Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni 
(pārstrādāta versija)1. STCW konvencijā ir noteiktas prasības jūrnieku (pamatā virsnieku) 
sagatavotībai un attiecīgai sertificēšanai. STCW konvencijai ir divi pielikumi: „Noteikumi”, 
kuros izklāstīti priekšnoteikumi, kas jāizpilda, lai varētu stāties dažādos amatos uz kuģa 
(„sertifikāti”), un „Kodekss”, kurā precīzi un sīki aprakstītas praktiskās iemaņas (piemēram, 
pozicionēšana, kuģa manevrēšana, kravu apkalpošana, navigācija), kas amata kandidātiem 
jāiegūst, lai varētu strādāt dažādos amatos uz kuģa. Šajā sakarībā sertifikāti var būt izsniegti 
uz noteiktu laiku vai neierobežotu laiku.

Rumānijas jūras lietu iestādes līdztekus kompetences sertifikātiem, kas atbilst STCW
konvencijas prasībām, izsniedz arī citus profesionālo kvalifikāciju apliecinošus sertifikātus, 
kurus arī sauc par kompetences sertifikātiem, bet kuri neatbilst STCW konvencijas 
noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzēja kompetences sertifikāts ir pieskaitāms otrajai 
kategorijai. Rumānijas jūras lietu iestādēm ir tiesības izsniegt šādus STCW konvencijai 
neatbilstošus sertifikātus. Taču cilvēki, kas saņēmuši šādus sertifikātus, nevar ieņemt amatus, 
kas minēti STCW konvencijas (un Direktīvas 2008/106/EK) noteikumos, kuros paredzētas 
prasības iziet īpašu STCW konvencijai atbilstošu apmācību, piemēram, vecākā mehāniķa 
amatu, kuru vēlas ieņemt lūgumraksta iesniedzējs2.

Tomēr saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem STCW konvencijai neatbilstošos sertifikātus var 
ņemt vērā kā apliecinājumu, ka daļa konvencijā paredzētās apmācības jau ir pabeigta. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzējam ir vēlams pabeigt apmācību procesu, apgūstot trūkstošās daļas, lai 
varētu iegūt vecākā mehāniķa kompetences sertifikātu, kas atbilst STCW konvencijai (un 
tādējādi ar Direktīvai 2008/106/EK).

Secinājums

Komisija nesaskata nekādus ES tiesību aktu pārkāpumus no Rumānijas jūras lietu iestāžu 
puses un, kā minēts iepriekš, iesaka lūgumraksta iesniedzējam apsvērt iespēju pabeigt 
apmācību procesu, apgūstot trūkstošās daļas, lai viņu varētu uzskatīt par atbilstošu kandidātu 
STCW konvencijai (un Direktīvai 2008/106/EK) atbilstoša kompetences sertifikāta 
saņemšanai.

                                               
1 OV L 323, 3.12.2008., 33. lpp.
2 Tā kā uz amatu, kuru vēlas ieņemt lūgumraksta iesniedzējs, attiecas īpašā Direktīva 2008/106/EK, savstarpējās atzīšanas 
noteikumi, kas paredzēti Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, uz šo gadījumu neattiecas (sk. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
42. apsvērumu un 2. panta 3. punktu, OV L 255, 30.9.2005.).


