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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0727/2011, którą złożył Mihai Dulgheru (Rumunia) w sprawie uznawania 
kwalifikacji pracownika żeglugi morskiej uzyskanych w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję od 2007 r. mieszka w Wielkiej Brytanii i wyraża swoje niezadowolenie 
w związku ze znacznymi trudnościami wynikającymi z tego, iż w innych państwach 
członkowskich nie uznaje się świadectw kwalifikacji pracownika żeglugi morskiej 
uzyskanych w Rumunii. Składający petycję twierdzi, że rumuński urząd morski nie 
przestrzega Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (konwencji STCW). Składający petycję jest 
zdania, że rumuńskie władze morskie nie chcą wydawać tymczasowych świadectw 
kwalifikacji pracownika żeglugi morskiej, tym samym umożliwiając nadużywanie władzy 
w tym zakresie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję posiada kwalifikacje zawodowe zwane „Świadectwem kompetencji 
starszego mechanika portowego żeglugi morskiej” wydane mu przez Instytucję Szkolenia 
Morskiego w Rumunii. Pragnie on, aby wydano mu świadectwo kompetencji starszego 
mechanika na podstawie konwencji STCW (Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w 
zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht), z uwagi na 
to, że według niego jego kwalifikacje zawodowe odpowiadają tym wydawanym na podstawie 
konwencji STCW. 
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Uwagi Komisji 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (wersja przekształcona)1zawiera 
transpozycję do prawa UE przepisów konwencji STCW. Konwencja STCW zawiera wymogi 
dotyczące szkolenia marynarzy (głównie oficerów) i wydawania odpowiednich świadectw. 
Konwencja STCW zawiera dwa załączniki: „prawidła” ustanawiające wymogi dotyczące 
podejmowania różnych prac na pokładzie („świadectwa”) oraz „kod” zawierający dokładny i 
szczegółowy opis najważniejszych umiejętności (np. pozycjonowanie, manewrowanie 
statkiem, przeładunek i nawigacja), które muszą zdobyć kandydaci na różne stanowiska na 
pokładzie statku. Świadectwa wydawane w tym zakresie mogą mieć ograniczony lub 
nieograniczony charakter. 

Władze ds. żeglugi morskiej w Rumunii wydają, poza świadectwem kompetencji 
wchodzącym w zakres wymogów konwencji STCW, inne świadectwa zawodowe również 
nazywane świadectwami kompetencji, które nie są zgodne z konwencją STCW. Świadectwo 
kompetencji posiadane przez składającego petycję należy do tej drugiej kategorii. Władze ds. 
żeglugi morskiej w Rumunii są uprawnione do wydawania takich niezgodnych z konwencją 
STCW świadectw. Jednak posiadacze takich świadectw nie kwalifikują się do wykonywania 
prac objętych przepisami konwencji STCW (i dyrektywy 2008/106/WE), w których wymaga 
się przejścia ściśle określonego szkolenia zgodnie z samą konwencją STCW, tak jak ma to 
miejsce w przypadku stanowiska starszego mechanika, o które ubiega się składający petycję2. 

Jednakże zgodnie z rumuńskim prawem świadectwa niezgodne z konwencją STCW mogą być 
dowodem na to, że odbyto część szkolenia wymaganego na mocy przedmiotowej konwencji. 
Dlatego też zaleca się, aby składający petycję uzupełnił brakującą część jego szkolenia, tak 
aby kwalifikował się do otrzymania świadectwa kompetencji starszego mechanika na mocy 
konwencji STCW (a tym samym też na mocy dyrektywy 2008/106/WE) 

Wniosek

Komisja nie stwierdza żadnego naruszenia prawa UE przez władze ds. żeglugi morskiej w 
Rumunii i zalecałaby, jak wspomniano powyżej, aby składający petycję rozważył 
uzupełnienie brakujących elementów jego szkolenia, tak aby mógł on spełniać niezbędne 
warunki do ubiegania się o świadectwo kompetencji na podstawie konwencji STCW (i 
dyrektywy 2008/106/WE).

                                               
1Dz.U. L 323 z 03.12.2008, s. 33.
2Jako że stanowisko, o które ubiega się składający petycję, objęte jest szczegółową dyrektywą 2008/106/WE, zasady w 
zakresie wzajemnego uznawania przewidziane w dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 
2005/36/WE) nie mają w tej sprawie zastosowania (patrz punkt 42 preambuły i art. 2 ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 
30.9.2005).


