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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0727/2011, ingediend door Mihai Dulgheru (Roemeense 
nationaliteit), over de erkenning van in Roemenië behaalde kwalificaties op het 
gebied van nautisch onderwijs 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont vanaf 2007 in Groot-Brittannië en beklaagt zich over het feit dat hij op grote 
moeilijkheden stuit aangezien in Roemenië behaalde maritieme certificaten in de andere 
lidstaten van de EU niet worden erkend. Indiener stelt dat de Roemeense 
Scheepvaartautoriteit het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden 
inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (het STCW-verdrag) schendt. Indiener is van 
mening dat de scheepvaartautoriteiten in Roemenië weigeren beperkte maritieme certificaten 
af te geven zodat zij het machtsmisbruik in deze sector kunnen blijven voeden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener is houder van de beroepskwalificatie "Vaarbevoegdheidsbewijs voor 
Hoofdwerktuigkundige Zeehavens", afgegeven door een Roemeense Nautische 
Opleidingsinstelling. Hij zou graag een Vaarbevoegdheidsbewijs ("CoC") voor 
Hoofdwerktuigkundige verkrijgen onder werking van het STCW-verdrag (Internationaal 
Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en 
wachtdienst), daar hij van mening is dat zijn beroepskwalificatie gelijk staat aan die welke 
onder werking van het STCW-verdrag wordt uitgegeven.
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Opmerkingen van de Commissie 

Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake 
het minimum opleidingsniveau van zeevarenden (herschikking)1 zet het STCW-verdrag om 
naar EU-wetgeving. Het STCW-verdrag heeft betrekking op de opleidingseisen voor 
zeevarenden (hoofdzakelijk officieren) en de relevante diplomering. Het STCW-verdrag 
omvat twee bijlagen: de "voorschriften", die de eisen voor uitoefening van de verschillende 
functies op schepen ("diplomering") uitstippelen, en de "code", die een nauwkeurige en 
gedetailleerde omschrijving bevat van de vaardigheden die nodig zijn om het materiaal te 
bedienen (bijv. plaatsbepaling, manoeuvreren met het schip, beladen, navigatie), die de 
kandidaten voor de verschillende functies aan boord zich eigen moeten maken.

De Roemeense zeevaartautoriteiten geven naast CoC's die vallen onder de eisen van het 
STCW-verdrag, nog andere beroepsbewijzen uit, die ook Vaarbevoegdheidsbewijs genoemd 
worden, maar die niet aan het STCW-verdrag voldoen. Het CoC van indiener behoort tot deze 
laatste categorie. De Roemeense zeevaartautoriteiten zijn gerechtigd dergelijke niet-STCW-
conforme bewijzen uit te geven. De houders van dergelijke bewijzen komen echter niet in 
aanmerking voor functies die vallen onder de bepalingen van het STCW-verdrag (en van 
Richtlijn 2008/106/EG), en die specifieke opleiding vereisen overeenkomstig het STCW-
verdrag zelf, zoals de functie van hoofdwerktuigkundige die indiener graag zou bekleden2. 

Desalniettemin kunnen niet-STCW-conforme bewijzen volgens het Roemeens recht als 
bewijs dienen dat een deel van de opleiding die door het verdrag wordt vereist, is voltooid. 
Derhalve wordt indiener aangeraden de ontbrekende onderdelen van zijn opleiding aan te 
vullen om zich zodoende te kwalificeren voor het CoC van hoofdwerktuigkundige onder het 
STCW-verdrag (en derhalve onder Richtlijn 2008/106/EG). 

Conclusies

De Commissie ziet geen schending van EU-recht van de kant van de Roemeense 
zeevaartautoriteiten en zou willen aanraden, zoals hierboven vermeld, dat indiener overweegt 
de ontbrekende onderdelen van zijn opleiding aan te vullen, om zodoende te worden 
beschouwd als een kandidaat die in aanmerking komt voor een CoC onder het STCW-verdrag 
(en Richtlijn 2008/106/EG).

                                               
1 PB L 323 van 3.12.2008, blz. 33.
2 Aangezien de functie die indiener wil bekleden, valt onder de specifieke Richtlijn 2008/106/EG, zijn de regels inzake 
wederzijdse erkenning, zoals voorzien door de Beroepskwalificatierichtlijn (2005/36/EG), in deze zaak niet van toepassing 
(zie overweging 42 en artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 september 
2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, Publicatieblad L 255 van 30.9.2005).


