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COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI 
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE 

COMISIA EUROPEANĂ 

Comunicarea Comisiei de notificare a statelor membre cu privire la anumite deficiențe în 
respectarea cerințelor Convenției STCW de către sistemul de formare și de atestare a 

navigatorilor din Filipine 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

(2012/C 367/01) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2008/106/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
nivelul minim de formare a navigatorilor ( 1 ), în special 
articolul 20 alineatul (2), 

întrucât: 

(1) În conformitate cu Regula I/10 a Convenției Organizației 
Maritime Internaționale (OMI) privind standardele de 
pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a 
serviciului de cart pentru navigatori (denumit „Convenția 
STCW”) din 1978, astfel cum a fost revizuită în 1995, 
statele semnatare pot recunoaște, prin aprobare, atestatele 
de competență și de aptitudini acordate căpitanilor și 
ofițerilor de pe navele-cisternă pentru transportul 
produselor petroliere, chimice și al gazelor care au fost 
eliberate de un alt stat semnatar, cu condiția ca partea 
care acordă recunoașterea să se asigure că partea care 
emite atestatele recunoscute respectă prevederile 
convenției. 

(2) În temeiul dreptului Uniunii Europene, recunoașterea 
atestatelor emise de țări terțe în sensul aplicării 
Convenției STCW se acordă la nivelul Uniunii. În fapt, 
în conformitate cu Directiva 2008/106/CE, statele 
membre pot decide să aprobe atestatele navigatorilor 
eliberate de o țară terță, menționate mai sus, doar dacă 
țara respectivă a fost recunoscută printr-o decizie a 
Comisiei, în conformitate cu o procedură prevăzută în 
aceeași directivă. Decizia Comisiei este luată în urma 

evaluării respectării cerințelor Convenției STCW de către 
sistemul educațional, de formare și de atestare din țara 
terță respectivă. Această evaluare se bazează pe infor
mațiile colectate și pe inspecțiile efectuate de Comisie, 
asistată de Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă (EMSA). 

(3) În temeiul regimului anterior, instituit prin Directiva 
2001/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de formare a 
navigatorilor ( 2 ), statele membre puteau recunoaște țări 
terțe în sensul aplicării Convenției STCW pe o bază 
pur bilaterală, iar aceste recunoașteri, care sunt încă 
valabile în conformitate cu articolul 19 alineatul (5) din 
Directiva 2008/106/CE, au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. În cadrul respectivului regim, 
Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, 
Luxemburg, Țările de Jos, Regatul Unit și Suedia au recu
noscut anumite tipuri de atestate eliberate de Filipine ( 3 ). 
Aceste recunoașteri pot fi utilizate de toate statele 
membre. 

(4) În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Directiva 
2008/106/CE, toate țările terțe recunoscute (în temeiul 
fostului sau actualului regim) trebuie să fie reevaluate 
cel puțin o dată la cinci ani, pentru a se verifica dacă 
ele continuă să respecte criteriile relevante stabilite în 
anexa II la directivă (în special cerințele enunțate în 
Convenția STCW) și dacă s-au luat măsuri corespun
zătoare pentru prevenirea fraudei în materie de atestare. 
În conformitate cu articolul 20 din Directiva 
2008/106/CE, în cazul în care aceste țări nu mai 
respectă dispozițiile convenției, Comisia notifică statelor 
membre motivele nerespectării. Recunoașterea poate fi 
apoi retrasă, în conformitate cu o procedură stabilită
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în aceeași directivă. Până la adoptarea de către Comisie a 
deciziei de retragere, statele membre pot să aprobe în 
continuare atestatele eliberate de țările terțe implicate. 
După adoptarea deciziei, nu mai poate fi aprobat 
niciun nou atestat, însă atestatele emise înainte de data 
adoptării deciziei rămân valabile până la expirarea lor. 

(5) În acest context, în 2006, Comisia a început reevaluarea 
sistemului educațional, de formare și de atestare din 
Filipine prin intermediul unei inspecții EMSA efectuate 
în luna martie a anului respectiv. Această primă inspecție, 
care a scos în evidență mai multe deficiențe, a fost 
urmată de alte două inspecții, în aprilie 2010, respectiv 
martie 2012. În mod particular, inspecția din 2010 a 
evidențiat, pe de o parte, deficiențe semnificative, iar pe 
de altă parte, realizarea unor progrese remarcabile față de 
inspecția din 2006. Principalele deficiențe prezente încă 
la momentul respectiv erau următoarele: legislația nu 
respecta toate standardele convenției privind cerințele în 
materie de atestare a navigatorilor, în special în ceea ce 
privește posibilitatea ca ofițerii să aibă acces la funcții de 
conducere fără a fi participat la cursuri de formare 
specifice, în conformitate cu dispozițiile convenției; insu
ficiența formării la bord, în special pentru cadeții care își 
petrec timpul pe mare ca marinari remunerați; un sistem 
incomplet al standardelor de calitate, care nu acoperea 
toate domeniile administrației responsabile de activitățile 
legate de STCW, pentru care convenția impune un sistem 
al standardelor de calitate; absența procedurilor de punere 
în aplicare a sistemului standardelor de calitate; monito
rizarea inexistentă sau insuficientă a școlilor de către 
administrațiile competente, confirmată de deficiențele 
semnificative constatate și la nivelul școlilor; utilizarea 
insuficientă sau necorespunzătoare a echipamentelor, 
ori lipsa acestora din școli (de exemplu, simulatoarele 
pentru ofițerii de punte); neconformitatea, adesea gravă, 
a practicilor de formare existente în școli. 

(6) Comisia, asistată de EMSA, a adus în mod regulat la 
cunoștința autorităților filipineze deficiențele descrise, 
transmițându-le totodată acestora evaluarea sa, însoțită 
de solicitările corespunzătoare privind întreprinderea de 
acțiuni specifice de remediere, prin scrisorile din 
27 februarie 2009, 4 februarie 2010, 6 mai 2011 și 
26 decembrie 2011. Mai exact, prin scrisoarea sa din 
6 mai 2011, Comisia a solicitat autorităților filipineze 
să furnizeze dovezi clare, prin care să demonstreze că 
deficiențele identificate fuseseră remediate sau erau în 
curs de a fi remediate. 

(7) Prin scrisorile din 10 mai 2009, 13 iulie 2010, 
19 august 2011 și 25 ianuarie 2012, autoritățile din 
Filipine au furnizat informații și dovezi privind acțiunile 
corective finalizate sau întreprinse pentru a soluționa 
deficiențele menționate. Mai exact, împreună cu scri
soarea acestora din 19 august 2011 a fost transmis un 
set cuprinzător de documente doveditoare ale acestor 
acțiuni de remediere, în special în ceea ce privește defi
ciențele de ordin legislativ și cele legate de absența echi
pamentelor. 

(8) Prin acțiunile justificate în scrisoarea din 19 august 2011 
și anexele la aceasta, autoritățile filipineze par să fi 
remediat următoarele deficiențe: cele referitoare la legi

slație, mai exact la cerințele privind atestarea în posturile 
de conducere; cele referitoare la formarea la bord a 
cadeților care își petrec timpul pe mare ca marinari remu
nerați; deficiențele legate de sistemul standardelor de 
calitate și cele referitoare la procedurile de monitorizare 
a școlilor. Dosarele transmise de autoritățile din Filipine 
includeau, de asemenea, un set de documente atestând 
achiziționarea de echipamente sau întreprinderea altor 
măsuri (de exemplu, contracte de închiriere) destinate a 
asigura prezența simulatoarelor în școli. Toate acțiunile 
de remediere menționate necesitau verificarea la fața 
locului. 

(9) Prin urmare, în martie 2012, EMSA a efectuat o nouă 
inspecție în Filipine, în principal pentru a verifica punerea 
în aplicare a acțiunilor de remediere legate de adminis
trație, descrise în documentele prezentate Comisiei în 
august 2011. Instituțiile de învățământ și formare cu 
profil maritim nu au fost inspectate de EMSA cu 
această ocazie. Documentele justificative privind insti
tuțiile de formare furnizate de Filipine în 2011 vor fi 
verificate în cursul unei noi inspecții a EMSA, planificată 
pentru începutul anului 2013. Practic, din moment ce 
atât deficiențele, cât și acțiunile de remediere pertinente 
nu se refereau doar la disponibilitatea echipamentelor, ci 
și la utilizarea corespunzătoare a acestora de către insti
tuțiile de învățământ și formare din întreaga țară și având 
în vedere faptul că aceste instituții necesită o anumită 
perioadă de timp pentru a se familiariza cu respectivele 
echipamente, Comisia a considerat mai adecvată 
inspectarea lor într-o etapă ulterioară. 

(10) Pe baza documentelor primite și a inspecțiilor efectuate 
de EMSA, se pot trage anumite concluzii în ceea ce 
privește respectarea de către Filipine a cerințelor 
Convenției STCW. 

(11) Mai exact, acțiunile recente întreprinse de autoritățile fili
pineze au aliniat cadrul de reglementare al acestei țări la 
cerințele Convenției STCW referitoare la atestarea naviga
torilor și la sistemul standardelor de calitate care urmează 
să fie pus în aplicare de către administrație. În același 
timp, s-ar părea însă că practicile administrative nu 
respectă încă acest nou cadru de reglementare. În 
consecință, există încă deficiențe la nivelul administrației, 
ele fiind descrise în cele ce urmează. 

(12) Regula I/6 din anexa la Convenția STCW prevede că 
formarea și evaluarea navigatorilor trebuie să fie suprave
gheate și monitorizate, pentru a se asigura că programele, 
metodele și mijloacele de execuție garantează respectarea 
standardelor de competență. Inspecția din martie 2012 a 
demonstrat însă că, în Filipine, monitorizarea instituțiilor 
de învățământ și formare nu garantează faptul că 
programele, metodele și mijloacele de execuție respectă 
standardele, întrucât această monitorizare pare să fie 
realizată în principal prin intermediul listelor de verificare 
a echipamentelor, neefectuându-se un control adecvat al 
utilizării acestor echipamente sau al metodologiei și 
conținutului programelor educaționale și de formare. 
Această absență a unei monitorizări eficiente și inde
pendente și a garantării respectării regulilor în instituțiile 
de învățământ și formare a fost constatată și cu ocazia 
inspecțiilor anterioare ale EMSA, ea reflectându-se în defi
ciențele constatate în ceea ce privește programele,
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metodele, utilizarea echipamentelor sau chiar absența 
acestora la nivelul școlilor. În plus, inspecțiile EMSA și 
analiza probelor prezentate sugerează, de asemenea, că în 
Filipine mai pot apărea conflicte de interese cu ocazia 
evaluării competenței candidaților la obținerea brevetelor 
STCW. Deși în decembrie 2011 a fost adoptată o nouă 
procedură în acest sens, nu este garantat încă faptul că 
persoanele candidate la obținerea unui atestat sunt 
examinate de către persoane care nu au niciun interes 
ca rezultatul examinării să fie unul pozitiv. 

(13) Diferitele inspecții au demonstrat totodată că, la nivelul 
instituțiilor de învățământ și formare, gradul de confor
mitate poate varia în mod considerabil. Unele școli sunt 
bine cunoscute de industria europeană și se află, în unele 
cazuri, sub controlul acesteia. După cum s-a menționat, 
EMSA va inspecta din nou instituțiile de învățământ și 
formare în 2013. 

(14) În concluzie, se poate afirma că în Filipine există o 
tendință clară și constantă în ceea ce privește asigurarea 
respectării depline a dispozițiilor Convenției STCW. Cu 
toate acestea, nu s-a atins încă un nivel de conformitate 
deplină. Dacă această tendință slăbește în intensitate, iar 
conformitatea deplină cu cerințele Convenției STCW nu 
este realizată într-un interval de timp rezonabil – având 
în vedere și perioada de timp care s-a scurs de la prima 
inspecție – atunci ar trebui luată pe deplin în considerare 
retragerea recunoașterii de către UE a Republicii Filipine, 
în ceea ce privește sistemul său de formare și de atestare 
a navigatorilor. 

(15) Deoarece Directiva 2008/106/CE permite doar recu
noașterea sau retragerea recunoașterii sistemelor 
naționale educaționale și de formare profesională în 
domeniul maritim și având în vedere faptul că anumite 
școli individuale din Filipine sunt controlate de armatori 
care au domiciliul în UE, statele membre trebuie să aibă 
în vedere integrarea școlilor respective în sistemul lor 
național educațional și de formare profesională. 

(16) În cele din urmă, deoarece se pare că unul dintre princi
palele obstacole în calea alinierii Republicii Filipine la 
standardele Convenției STCW este lipsa de resurse 
umane calificate în domeniul tehnic responsabile cu 
monitorizarea școlilor, în special la nivel regional sau 
local, statele membre s-ar putea arăta interesate în a 
acorda asistență autorităților filipineze pentru dezvoltarea 
capacității necesare în acest domeniu, 

ADOPTĂ PREZENTA COMUNICARE: 

1. Comisia atrage atenția statelor membre asupra deficiențelor 
menționate în considerentele 11, 12 și 13. Ea invită statele 
membre care acordă asistență tehnică Republicii Filipine să 
își concentreze eforturile asupra acestor aspecte. 

2. Comisia consideră că, în prezent, sistemul educațional, de 
formare și de atestare a personalului navigant maritim din 
Filipine nu respectă pe deplin cerințele Convenției STCW. 
Mai exact, instituțiile de învățământ și formare cu profil 
maritim din Filipine nu sunt monitorizate în mod cores
punzător de către administrație, iar respectarea cerințelor 
Convenției STCW privind programele, metodele și mijloacele 
de executare nu este asigurată în mod eficient. De asemenea, 
Comisia consideră că independența evaluatorilor în cadrul 
procesului de atestare a navigatorilor nu este încă garantată. 

3. Comisia recunoaște amploarea eforturilor depuse de guvernul 
din Filipine în anii 2011 și 2012. Ea recunoaște, de 
asemenea, că, în urma acestor eforturi, s-au înregistrat 
progrese considerabile în ceea ce privește cadrul de regle
mentare a atestării navigatorilor și în organizarea adminis
trației, în sensul respectării cerințelor Convenției STCW. 

4. Comisia intenționează să solicite EMSA efectuarea unei noi 
inspecții în Filipine, în 2013, pentru a verifica prezența în 
instituțiile de învățământ și formare cu profil maritim a 
echipamentului care ar fi fost achiziționat în conformitate 
cu documentele trimise în august 2011 și pentru a se 
asigura că acest echipament este utilizat în conformitate cu 
cerințele Convenției STCW. Obiectivul mai general al acestei 
inspecții va fi să verifice dacă practicile educaționale și de 
formare din cadrul acestor instituții respectă cerințele 
Convenției STCW. Inspecția din 2013 va viza, de 
asemenea, administrația, pentru a se asigura că deficiențele 
privind monitorizarea, care mai fuseseră încă detectate în 
2012, au fost eliminate și că sistemul standardelor de 
calitate este pus în aplicare. 

5. Prezenta comunicare se adresează statelor membre și va fi 
înaintată Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea 
poluării de către nave. 

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012. 

Pentru Comisie 

Siim KALLAS 
Vicepreședinte

RO 27.11.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 367/3


	Comunicarea Comisiei de notificare a statelor membre cu privire la anumite deficiențe în respectarea cerințelor Convenției STCW de către sistemul de formare și de atestare a navigatorilor din Filipine (Text cu relevanță pentru SEE) (2012/C 367/01)

