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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0346/2008, adresată de Wolfgang Priwitzer, de naţionalitate 
germană, privind recunoaşterea certificatului său de acoperire restrânsă 
pentru comunicaţii radio în navigarea cu iahtul

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul deţine un certificat de acoperire restrânsă pentru utilizarea unui echipament de 
emisie (radio) la bordul unui iaht. Pentru a obţine certificatul, acesta a urmat un curs şi a 
trecut testul cu o notă bună. Certificatul a fost emis de Asociaţia Britanică a Iahturilor Regale, 
însă nu este recunoscut de Asociaţia Germană a Iahturilor. Din documentele justificative 
ataşate de petiţionar, reiese în mod clar faptul că ministerul german competent a recunoscut 
iniţial certificatul, însă şi-a modificat ulterior decizia. Petiţionarul consideră că atitudinea 
autorităţilor germane contravine principiului recunoaşterii reciproce a diplomelor în Europa şi 
solicită ajutorul Parlamentului European

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

Petiţionarul este un profesor care a urmat cursuri de radioemisie organizate de către Şcoala de 
navigaţie cu vele Schneider (o şcoală situată, după toate aparenţele, în Germania), pentru a 
putea naviga cu un iaht în timpul său liber. Certificatul de acoperire restrânsă pentru 
comunicaţii radio a fost eliberat de către Asociaţia Britanică a Iahturilor Regale (RYA, situată 
în Marea Britanie) în urma unui examen organizat de către Şcoala de navigaţie cu vele
Schneider. Cu toate acestea, se pare că autorităţile germane nu mai recunosc certificatul de 
acoperire restrânsă pentru comunicaţii radio eliberat în Germania resortisanţilor germani sau 



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

RO

resortisanţilor străini care locuiesc în Germania de mai mult de 1 an. 

Petiţia vizată suscită următoarele observaţii: 

Recunoaşterea calificărilor profesionale este reglementată prin Directiva 2005/36/CE1. Cu 
toate acestea, directiva nu se aplică decât în cazul profesiilor reglementate. În cazul de faţă, 
petiţionarul şi-a obţinut diploma şi solicită recunoaşterea acesteia în scopul petrecerii timpului 
liber, normele de recunoaştere a calificărilor profesionale neputând deci să fie aplicate. 

Cu toate acestea, Comisia consideră că motivele care au determinat autorităţile germane să 
refuze recunoaşterea certificatelor de acoperire restrânsă pentru comunicaţii radio trebuie să
fie clarificate şi analizate. Într-adevăr, poziţia autorităţilor germane ar putea fi interpretată 
drept un refuz de a recunoaşte diplomele eliberate în cadrul acordurilor de franciză. Acordul 
de franciză este un acord încheiat între o instituţie de învăţământ situată într-un stat membru 
A şi o instituţie situată într-un stat membru B prin care studentului îi este eliberată o diplomă 
din partea instituţiei din statul membru A după ce a urmat un parcurs de formare în instituţia 
din statul membru B şi după ce a trecut testele conform regulilor instituţiei din statul membru 
A.  

În hotărârea preliminară din 13 noiembrie 2000 în cauza Neri2, Curtea de Justiţie a decis că: 

„Articolul 43 CE se opune practicii administrative […] în virtutea căreia diplomele 
universitare eliberate pentru ciclul al doilea de către o universitate a unui stat 
membru nu pot fi recunoscute în alt stat membru în situaţia în care cursurile urmate 
în vederea obţinerii acestor diplome au fost acordate în respectivul stat prin 
intermediul unei alte instituţii de învăţământ, conform unui acord încheiat între cele 
două instituţii.”

Comisia consideră că raţionamentul Curţii ar putea fi aplicat şi în cazul de faţă, dat fiind 
faptul că aceste cursuri au fost acordate în Germania prin intermediul unei alte instituţii decât
cea care eliberează diplomele, situată în Marea Britanie. 

Mai precis, în cauza Neri, Curtea a considerat că nerecunoaşterea unei perioade de formare 
poate limita în mod sever exercitarea, de către instituţia care acordă cursurile de formare, a 
activităţii sale economice într-un alt stat membru (conform punctului 43).

Concluzie
În aceste condiţii, Comisia consideră că, în principiu, certificatele de acoperire restrânsă
pentru comunicaţii radio eliberate în Germania de către RYA ar trebui să poată fi recunoscute. 
Cu toate acestea, Comisia nu dispune încă de toate elementele pentru a se putea pronunţa şi va 
contacta autorităţile germane pentru a se informa cu privire la motivele nerecunoaşterii 
certificatelor de acoperire restrânsă pentru comunicaţii radio eliberate de Asociaţia Britanică a 
Iahturilor Regale în Germania. 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22–142)
2 Hotărârea CJCE din 13 noiembrie în cauza C-153/02 Neri, Culegerea 2003, pagina I-13555
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