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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0346/2008, Wolfgang Priwitzer, Saksan kansalainen, 
rannikkolaivurin radiotodistuksensa (Short Range Certificate – SRC) 
tunnustamisesta purjehduksessa käytettävää radioliikennettä varten

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjällä on rannikkolaivurin radiotodistus (SRC) radiopuhelimen käyttöä 
varten huvialuksella. Todistuksen saadakseen hän osallistui kurssille ja suoritti sen 
menestyksellisesti. Todistus on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Royal Yachting 
Association -purjehdusseuran myöntämä, mutta Saksan purjehdusliitto ei tunnusta sitä. 
Vetoomuksen esittäjän vetoomuksen liitteenä toimittamista asiakirjojoista käy ilmi, että 
toimivaltainen saksalainen ministeriö tunnusti alun perin todistuksen, mutta muutti kantaansa 
myöhemmin. Vetoomuksen esittäjän mukaan Saksan viranomaisten suhtautuminen asiaan on 
ristiriidassa eurooppalaisten tutkintotodistusten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
kanssa, ja hän pyytää Euroopan parlamentilta apua.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on opettaja, joka on käynyt Segelschule Schneider -purjehduskoulun
(tämä koulu sijaitsee ilmeisesti Saksassa) järjestämän radiokurssin voidakseen purjehtia 
huvialuksella vapaa-aikanaan. SRC-todistuksen on myöntänyt Royal Yachting Association
(RYA, kotipaikka Yhdistynyt kuningaskunta) Segelschule Schneiderin järjestämän kokeen
jälkeen. Näyttää kuitenkin siltä, että Saksan viranomaiset eivät enää tunnusta tätä Saksassa 
myönnettyä SRC-tutkintoa Saksan kansalaisille tai ulkomaalaisille, jotka ovat asuneet 



PE415.113v01-00 2/3 CM\750450FI.doc

FI

Saksassa yli vuoden ajan.
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Käsiteltävänä olevasta vetoomuksesta esitetään seuraavat havainnot:

Ammattipätevyyden tunnustamista säännellään direktiivillä 2005/36/EY1. Tämä direktiivi 
koskee kuitenkin ainoastaan säänneltyjä ammatteja. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa 
vetoomuksen esittäjä on saanut todistuksensa ja pyytää sen tunnustamista 
harrastustarkoituksiin, eikä ammattipätevyyden tunnustamista koskevia ssääntöjä voida näin 
ollen soveltaa.

Komissio katsoo kuitenkin, että on tarpeen selventää ja analysoida syitä, joiden vuoksi Saksan 
viranomaiset ovat jättäneet tunnustamatta SRC-tutkinnot. Saksan viranomaisten omaksuma
kanta voitaisiin todellakin tulkita kieltäytymiseksi tunnustaa muodollista kelpoisuutta 
osoittava asiakirja franchise-sopimuksen edellyttämällä tavalla. Franchise-sopimukset ovat 
kahdessa eri jäsenvaltioissa (A ja B) sijaitsevan oppilaitoksen välisiä sopimuksia. Kun 
opiskelijat ovat saaneet opetusta jäsenvaltiossa B sijaitsevassa oppilaitoksessa ja läpäisseet
jäsenvaltiossa A sijaitsevan oppilaitoksen standardien mukaiset kokeet, he saavat 
tutkintotodistuksen jäsenvaltion A oppilaitoksesta.

Yhteisöjen tuomioistuin toteaa 13. marraskuuta 2003 asiassa Neri2 antamassaan 
ennakkoratkaisussa seuraavasti: 

"Hallintokäytäntö, jonka mukaan jonkin jäsenvaltion yliopiston myöntämiä ylemmän 
tason yliopistotutkintoja ei voida tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa, kun toinen 
oppilaitos on tarjonnut näihin tutkintoihin valmistavat opinnot viimeksi mainitussa 
jäsenvaltiossa oppilaitosten välisen sopimuksen mukaisesti, on EY 43 artiklan 
vastainen."

Komissio katsoo, että tätä tuomioistuimen näkemystä voitaisiin soveltaa myös käsiteltävänä 
olevassa tapauksessa, jossa opetuksen järjestäjä Saksassa on eri oppilaitos kuin 
tutkintotodistuksen myöntävä oppilaitos, joka sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Tarkemmin ilmaistuna tuomioistuin on katsonut asiassa Neri, että tällaisen koulutuksen 
tunnustamatta jättämisestä on todennäköisesti vakavaa haittaa koulutuksen järjestäjän 
taloudelliselle toiminnalle toisessa jäsenvaltiossa (vrt. tuomion kohta 43).

Johtopäätös

Tässä tilanteessa komissio arvioi, että periaatteessa RYA:n Saksaan myöntämät SRC-
tutkinnot olisi kyettävä tunnustamaan. Komissiolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole käytettävissä 
kaikkia ratkaisuun vaikuttavia tietoja, ja se ottaa yhteyttä Saksan viranomaisiin selvittääkseen, 
miksi RYA:n Saksaan myöntämiä SRC-tutkintotodistuksia ei tunnusteta.

                                               
1 Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2005/36/EY (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22–142). 
2 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. marraskuuta 2003 antama tuomio asiassa C-153/02, Neri, Kok. 2003, 
s. I-13555.
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