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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu jgħix fir-Renju Unit mill-2007 u jilmenta li qed ikollu diffikultajiet enormi 
minħabba li ċ-ċertifikati marittimi miksuba fir-Rumanija mhumiex rikonoxxuti fi Stati 
Membri oħra tal-UE. Il-petizzjonant jgħid li l-Awtorità Navali Rumena mhijiex konformi 
mal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards ta’ Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa għall-
Baħħara (il-Konvenzjoni STCW). Il-petizzjonant iqis li l-awtoritajiet navali Rumeni 
jirrifjutaw li joħorġu ċertifikati marittimi limitati sabiex jappoġġjaw l-abbuż ta’ poter f’dan il-
qasam.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjonant għandu kwalifika professjonali imsejħa 'Ċertifikat ta’ Kompetenza għal 
Inġinier Kap tal-Port Marittimu' mogħtija minn Istituzzjoni Marittima ta’ Taħriġ Rumena. 
Huwa jixtieq li jinħariġlu Ċertifikat ta’ Kompetenza ('CoC') għal Inġinier Kap skont il-
Konvenzjoni STCW (Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Taħriġ , iċ-Ċertifikazzjoni u l-
Għassa għal Baħħara), billi huwa jikkunsidra l-kwalifika professjonali tiegħu bħala 
ekwivalenti għal dik maħruġa mill Konvenzjoni STCW. 
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 
dwar il-livell minimu ta’ taħriġ għal baħħara (mfassla mill-ġdid)1 jittrasponi fil-liġi tal-UE u l-
Konvenzjoni STCW. Il-Konvenzjoni STCW tittratta r-rekwiżiti għat-taħriġ ta’ baħħara 
(prinċipalment uffiċjali) u ċ-ċertifikazzjoni rilevanti. Il-Konvenzjoni STCW tinkludi żewġ 
annessi: ir-"Regolamenti", li jistabbilixxu l-prerekwiżiti biex jaċċedu għad-diversi xogħolijiet 
abbord ('ċertifikazzjonijiet') u l-"Kodiċi" li fih deskrizzjoni peċiża u dettaljata tal-kapaċitajiet 
materjali (eż. il-lokalizzazzjoni, il-manuvrar tal-vapur, it-tqandil tal-merkanzija, in-
navigazzjoni) li jridu jinkisbu mill-kandidati għal pożizzjonijiet differenti abbord. Iċ-
ċertifikati maħruġa f’dan ir-rigward jista’ jkollhom karattru limitat jew illimitat. 

L-Awtoritajiet Marittimi Rumeni joħorġu, minbarra CoC li jaqgħu taħt ir-rekwiżiti tal-
Konvenzjoni STCW, ċertifikati professjonali oħra, imsejħa wkoll Ċertifikat ta’ Kompetenza, 
li ma jikkonformawx mal-Konvenzjoni STCW. Is-CoC tal-petizzjonant jappartjeni għall-
kategorija tal-aħħar. L-Awtoritajiet Marittimi Rumeni huma intitolati li joħorġu tali ċertifikati 
mhux tal-STCW. Madankollu, id-detenturi ta’ tali ċertifikati ma jikkwalifikawx għal 
xogħlijiet koperti minn dispożizzjonijiet tal-Konvenzjonijiet STCW (u d-Direttiva 
2008/106/KE) li jirrikjedu taħriġ speċifiku skont il-Konvenzjoni STCW innifisha, bħal kariga 
ta’ Kap Inġinier li jixtieq jokkupa l-petizzjonant2. 

Madankollu, skont il-liġi Rumena, ċertifikati li ma jkunux tal-STCW jistgħu jittieħdu bħala 
evidenza li parti mit-taħriġ meħtieġ mill-Konvenzjoni jkun sar. Għaldaqstant, huwa 
rakkomandat li l-petizzjonant jikkomplementa l-partijiet nieqsa tat-taħriġ tiegħu biex 
jikkwalifika għal CoC ta' Kap Inġinier skont il-Konvenzjoni STCW (u għaldaqstant skont id-
Direttiva 2008/106/KE). 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tara l-ebda ksur tal-liġi tal-UE min-naħa tal-Awtoritajiet Marittimi 
Rumeni u tirrakkomanda, kif imsemmi hawn fuq, li l-petizzjonant jikkunsidra li 
jikkomplementa l-partijiet nieqsa tat-taħriġ tiegħu sabiex jiġi kkunsidrat bħala kandidat 
eliġibbli għal CoC skont il-Konvenzjoni STCW (u d-Direttiva 2008/106/KE).

                                               
1 ĠU L323, 03.12.2008, p.33.
2 Billi l-pożizzjoni li jixtieq jokkupa l-petizzjonant hija koperta minn Direttiva speċifika 2008/106/KE, ir-regoli ta’ 
rikonoxximent reċiproku kif previsti mid-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifikai Professjonali 2005/36/KE ma 
japplikawx f’dan il-każ (Ara l-Premessa 42 u l-Artikolu 2(3) tad- Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-07/09/2005 dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifki Professjonali, Ġurnal Uffiċjali L 255 tat-30/09/2005).


