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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om een hoog maritiem 
veiligheidsniveau te waarborgen en 
verontreiniging op zee te voorkomen, is het 
belangrijk dat zeevarenden in de Unie meer 
kennis en vaardigheden opdoen en dat hun 
opleiding en diplomering worden 
aangepast aan de internationale 
regelgeving.

(1) Om een hoog maritiem 
veiligheidsniveau te waarborgen en 
verontreiniging op zee te voorkomen, is het 
belangrijk dat zeevarenden in de Unie meer 
kennis en vaardigheden opdoen, dat hun 
opleiding en diplomering worden 
aangepast aan de internationale 
regelgeving en de technologische 
vooruitgang, en dat verdere maatregelen 
worden getroffen om de Europese 
maritieme vaardigheden te verbeteren 
door zeevarenden in de Unie 
geavanceerde opleidings- en 
ontwikkelingskansen te bieden.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(2 bis) De STCW-Code omvat reeds 
richtsnoeren inzake voorkoming van 
vermoeidheid (sectie B-VIII/1) en 
geschiktheid voor de wacht (sectie A-
VIII/1). Om een hoog veiligheidsniveau te 
waarborgen, is het absoluut noodzakelijk 
dat de in dit internationale verdrag 
vastgestelde normen zonder uitzondering 
worden gehandhaafd en gehanteerd.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om de beroepsmobiliteit van 
zeevarenden binnen de EU te bevorderen 
en te voorkomen dat de Europese 
maritieme sector te maken krijgt met een 
tekort aan bekwaam personeel met de 
juiste combinatie van vaardigheden en 
competenties, moet de wederzijdse 
erkenning van door de lidstaten afgegeven 
bewijzen van beroepsbekwaamheid van 
zeevarenden worden vergemakkelijkt. 
Derhalve moeten de lidstaten 
bekwaamheidsbewijzen en bewijsstukken 
die door een andere lidstaat aan 
zeevarenden zijn afgegeven, volledig 
erkennen, onder meer met het oog op de 
afgifte van nationale 
vaarbevoegdheidsbewijzen. Indien een 
lidstaat weigert een dergelijk geldig, door 
een andere lidstaat afgegeven bewijs te 
voorzien van een officiële verklaring van 
erkenning of te aanvaarden, moet deze 
lidstaat dat besluit motiveren.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Richtlijn 2008/106/EG bevat ook een 
gecentraliseerd mechanisme voor de 

(5) Richtlijn 2008/106/EG bevat ook een 
gecentraliseerd mechanisme voor de 
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erkenning van door derde landen 
afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden. Uit 
een evaluatie van het programma voor 
gezonde en resultaatgerichte regelgeving 
(Refit)14 is gebleken dat de invoering van 
het gecentraliseerd mechanisme de 
lidstaten een aanzienlijke kostenbesparing 
heeft opgeleverd. De evaluatie bracht 
echter ook aan het licht dat uit sommige 
erkende derde landen maar een zeer 
beperkt aantal zeevarenden aan boord van 
EU-vaartuigen werkte. Om de 
beschikbare personele en financiële 
middelen efficiënter te kunnen benutten, 
moet de erkenningsprocedure van derde 
landen gebaseerd worden op een analyse 
van de behoefte aan een dergelijke 
erkenning, met inbegrip van een raming 
van het aantal kapiteins en officieren uit 
dat land die waarschijnlijk aan boord van 
EU-vaartuigen gaan werken.

erkenning van door derde landen 
afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden. Uit 
een evaluatie van het programma voor 
gezonde en resultaatgerichte regelgeving 
(Refit)14 is gebleken dat de invoering van 
het gecentraliseerd mechanisme de 
lidstaten een aanzienlijke kostenbesparing 
heeft opgeleverd. De evaluatie bracht 
echter ook aan het licht dat met betrekking 
tot sommige erkende derde landen, de 
lidstaten maar een zeer beperkt aantal 
officiële verklaringen ter bevestiging van 
erkenning van door die derde landen 
afgegeven vaarbevoegdheidsbewijzen of 
bekwaamheidsbewijzen hebben 
afgegeven.

_________________ _________________
14 SWD(2018)0019. 14 SWD(2018)0019.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om het recht van alle 
zeevarenden op waardig werk te 
garanderen en concurrentieverstoringen 
op de interne markt te beperken, moet de 
erkenning van door derde landen 
afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden 
worden gekoppeld aan de ratificatie van 
het internationaal Maritiem 
Arbeidsverdrag door die derde landen.

Amendement 6
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de efficiëntie van het 
gecentraliseerd systeem voor de erkenning 
van derde landen te verhogen, moet de 
herbeoordeling van derde landen die een 
beperkt aantal zeevarenden aan de EU-
vloot leveren, met langere tussenperiodes 
gebeuren, namelijk tien jaar. Die 
verlenging van de termijn voor de 
herbeoordeling van het systeem van 
dergelijke derde landen moet echter 
gecombineerd worden met 
prioriteitscriteria die rekening houden met 
veiligheidsoverwegingen, waarbij de nood 
aan efficiëntie wordt afgewogen tegen een 
effectief vrijwaringsmechanisme in het 
geval de kwaliteit van de opleiding van 
zeevarenden in de betrokken derde landen 
verslechtert.

(7) Om de efficiëntie van het 
gecentraliseerd systeem voor de erkenning 
van derde landen te verhogen, moet de 
herbeoordeling van derde landen die een 
beperkt aantal zeevarenden aan de EU-
vloot leveren, met langere tussenperiodes 
gebeuren, namelijk acht jaar. De 
geschiktheid van deze zeevarenden moet 
ook door de lidstaten worden beoordeeld, 
en in voorkomend geval moeten zij 
worden opgeleid. Die verlenging van de 
termijn voor de herbeoordeling van het 
systeem van dergelijke derde landen moet 
echter gecombineerd worden met 
prioriteitscriteria die rekening houden met 
veiligheidsoverwegingen, waarbij de nood 
aan efficiëntie wordt afgewogen tegen een 
effectief vrijwaringsmechanisme in het 
geval de kwaliteit van de opleiding van 
zeevarenden in de betrokken derde landen 
verslechtert.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Informatie over zeevarenden die in 
dienst zijn genomen uit derde landen is op 
het niveau van de Unie beschikbaar 
geworden doordat de lidstaten de gegevens 
meedelen die zij in hun nationale registers 
bijhouden over afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid en officiële 
verklaringen. Die informatie moet niet 
alleen voor statistische en 
beleidsdoeleinden worden gebruikt, maar 
ook om het gecentraliseerde systeem voor 
de erkenning van derde landen efficiënter 
te maken. Op grond van de gegevens die de 
lidstaten hebben meegedeeld, zullen 
erkende derde landen die ten minste vijf 

(8) Informatie over zeevarenden die in 
dienst zijn genomen uit derde landen is op 
het niveau van de Unie beschikbaar 
geworden doordat de lidstaten de gegevens 
meedelen die zij in hun nationale registers 
bijhouden over afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid en officiële 
verklaringen. Die informatie moet niet 
alleen voor statistische en 
beleidsdoeleinden worden gebruikt, maar 
ook om het gecentraliseerde systeem voor 
de erkenning van derde landen efficiënter 
te maken. Op grond van de gegevens die de 
lidstaten hebben meegedeeld, moet de 
erkenning van derde landen die ten minste 
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jaar geen zeevarenden aan de EU-vloot 
hebben geleverd, worden verwijderd uit de 
lijst van erkende derde landen. Daarnaast 
zal die informatie ook worden gebruikt om 
prioriteiten vast te stellen voor de 
herbeoordeling van erkende derde landen.

acht jaar geen zeevarenden aan de EU-
vloot hebben geleverd, opnieuw worden 
beoordeeld. Deze herbeoordeling moet het 
mogelijk maken om de erkenning van het 
desbetreffende derde land te behouden of 
in te trekken. Daarnaast zal die informatie 
ook worden gebruikt om prioriteiten vast te 
stellen voor de herbeoordeling van erkende 
derde landen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De bepalingen voor de erkenning van 
beroepskwalificaties overeenkomstig 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad15 zijn niet van 
toepassing op de erkenning van bewijzen 
van beroepsbekwaamheid van zeevarenden 
op grond van Richtlijn 2008/106/EG. De 
wederzijdse erkenning van door de 
lidstaten afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden 
werd geregeld bij Richtlijn 2005/45/EG 
van het Europees Parlement en de Raad16. 
De definities van bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden in 
Richtlijn 2005/45/EG zijn na de wijziging 
van het STCW-Verdrag in 2010 echter 
achterhaald. Derhalve moet de regeling 
voor wederzijdse erkenning van door de 
lidstaten afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden 
worden gewijzigd, zodat zij een 
weerspiegeling is van de internationale 
wijzigingen en de nieuwe definities van 
bewijzen van beroepsbekwaamheid van 
zeevarenden in Richtlijn 2008/106/EG. 
Daarnaast moeten ook de onder de 
bevoegdheid van de lidstaten afgegeven 
medische certificaten van zeevarenden 
worden opgenomen in de regeling voor 
wederzijdse erkenning. Om 
dubbelzinnigheid en het risico op 

(9) De bepalingen voor de erkenning van 
beroepskwalificaties overeenkomstig 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad15 zijn niet van 
toepassing op de erkenning van bewijzen 
van beroepsbekwaamheid van zeevarenden 
op grond van Richtlijn 2008/106/EG. De 
wederzijdse erkenning van door de 
lidstaten afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden 
werd geregeld bij Richtlijn 2005/45/EG 
van het Europees Parlement en de Raad16. 
De definities van bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden in 
Richtlijn 2005/45/EG zijn na de wijziging 
van het STCW-Verdrag in 2010 echter 
achterhaald. Derhalve moet de regeling 
voor wederzijdse erkenning van door de 
lidstaten afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden 
worden gewijzigd, zodat zij een 
weerspiegeling is van de internationale 
wijzigingen en de nieuwe definities van 
bewijzen van beroepsbekwaamheid van 
zeevarenden in Richtlijn 2008/106/EG. 
Daarnaast moeten ook de onder de 
bevoegdheid van de lidstaten afgegeven 
medische certificaten van zeevarenden 
worden opgenomen in de regeling voor 
wederzijdse erkenning. Om 
dubbelzinnigheid en het risico op 
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inconsistenties tussen Richtlijn 
2005/45/EG en Richtlijn 2008/106/EG te 
vermijden, moet de wederzijdse erkenning 
van bewijzen van beroepsbekwaamheid 
van zeevarenden worden geregeld bij 
Richtlijn 2008/106/EG.

inconsistenties tussen Richtlijn 
2005/45/EG en Richtlijn 2008/106/EG te 
vermijden, moet de wederzijdse erkenning 
van bewijzen van beroepsbekwaamheid 
van zeevarenden worden geregeld bij 
Richtlijn 2008/106/EG. Voorts moet er ter 
beperking van de administratieve lasten 
voor de lidstaten en ter facilitering van het 
inschepingsbeheer een elektronisch 
systeem voor de door zeevarenden 
overgelegde kwalificaties worden 
ingevoerd, teneinde het systeem van 
kwalificaties en bewijzen van 
beroepsbekwaamheid uiterlijk in 2027 
volledig te digitaliseren.

__________________ __________________
15 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties (PB 
L 255 van 30.9.2005, blz. 22).

15 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties (PB 
L 255 van 30.9.2005, blz. 22).

16 Richtlijn 2005/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
wederzijdse erkenning van door de 
lidstaten afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden en 
tot wijziging van Richtlijn 2001/25/EG (PB 
L 255 van 30.9.2005, blz. 160).

16 Richtlijn 2005/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
wederzijdse erkenning van door de 
lidstaten afgegeven bewijzen van 
beroepsbekwaamheid van zeevarenden en 
tot wijziging van Richtlijn 2001/25/EG (PB 
L 255 van 30.9.2005, blz. 160).

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om voor meer veiligheid te 
zorgen, vaartuigen die onder de vlag van 
een lidstaat varen doeltreffender te 
beheren en het aantal in de Unie 
opgeleide zeevarenden te bevorderen, is 
het belangrijk om de Europese maritieme 
knowhow verder te ontwikkelen en de 
kwalificaties en vaardigheden van 
zeevarenden uit te bouwen, in het 
bijzonder in het kader van technologische 
ontwikkelingen en de digitalisering van de 
sector. Daarom moet er opleiding worden 
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aangeboden die verder gaat dan de 
minimumvereisten als vastgesteld in het 
STCW-Verdrag. Het resultaat hiervan is 
de uitreiking van een Europees maritiem 
uitmuntendheidsgetuigschrift, zoals 
aanbevolen door de taskforce maritieme 
werkgelegenheid en 
concurrentievermogen van de Commissie 
in zijn verslag van 9 juni 2011. Om 
voordeel te kunnen halen uit de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten, moet bovendien worden 
aangespoord tot de bevordering van de 
Erasmus+-regeling voor de opleiding van 
zeevarenden.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Bewijzen moeten centraal 
beschikbaar zijn via een elektronische 
gegevensbank op EU-niveau, die tevens 
gekoppeld wordt aan de gegevensbank als 
bedoeld in Richtlijn 2009/16/EG van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis. Deze 
digitalisering van gegevens is een 
essentieel onderdeel van de 
technologische vooruitgang op het gebied 
van gegevensverzameling en -overdracht 
en heeft tot doel kosten te helpen drukken 
en bij te dragen aan een doeltreffend 
gebruik van personele middelen.
____________________
1 bis Richtlijn 2009/16/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 betreffende 
havenstaatcontrole (PB L 131 van 
28.5.2009, blz. 57).

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Er moet een breed debat 
worden gevoerd waaraan wordt 
deelgenomen door de sociale partners, de 
lidstaten, opleidingsinstellingen en andere 
belanghebbenden om te onderzoeken of 
het mogelijk is een vrijwillig systeem op te 
zetten van geharmoniseerde bewijzen die 
verder gaan dan het in het STCW-
Verdrag vereiste opleidingsniveau, 
teneinde het concurrentievoordeel van 
Europese zeevarenden te doen toenemen. 
Binnen een dergelijk STCW+-systeem 
kunnen "maritieme 
uitmuntendheidscertificaten" worden 
ingevoerd op basis van Europese 
postdoctorale opleidingen voor 
zeevarenden, waarmee Europese 
zeevarenden vaardigheden wordt 
bijgebracht die verder gaan dan de 
internationale vereisten. De toenemende 
digitalisering van de maritieme sector 
moet bijdragen aan de verbetering en 
ontwikkeling van die vaardigheden en 
kwalificaties.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) De opleiding van Europese 
zeevarenden tot kapiteins en officieren 
moet worden ondersteund door 
uitwisselingen tussen studenten van 
maritieme onderwijs- en 
opleidingsinstellingen in de hele Unie. 
Om de vaardigheden en kwalificaties van 
zeevarenden onder Europese vlag te 
cultiveren en te ontwikkelen is een 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten nodig. De voordelen van de 
mogelijkheden die worden geboden door 
Erasmus+ moeten volledig beschikbaar 
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zijn voor de opleiding van zeevarenden.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 – lid 10

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) Artikel 5, lid 10, wordt 
vervangen door:

10. Behoudens de bepalingen van artikel 
19, lid 7, dient het origineel van elk op 
grond van deze richtlijn vereist 
vaarbevoegdheidsbewijs beschikbaar te 
zijn aan boord van het schip waarop de 
houder dienstdoet.

"10. Behoudens de bepalingen van 
artikel 19, lid 7, dient het origineel van elk 
op grond van deze richtlijn vereist 
vaarbevoegdheidsbewijs beschikbaar te 
zijn aan boord van het schip waarop de 
houder dienstdoet, in papieren dan wel 
elektronische vorm, en moet de echtheid 
en geldigheid ervan worden gewaarborgd 
door de lidstaat van afgifte en kunnen 
worden gecontroleerd in het kader van de 
in lid 12, onder b), en lid 13 van dit artikel 
vastgestelde procedure."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=NL)

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 – lid 13

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) Artikel 5, lid 13, wordt 
vervangen door:

13. Met ingang van 1 januari 2017 worden 
de gegevens die overeenkomstig lid 12, 
onder b), beschikbaar moeten zijn, ter 
beschikking gesteld met behulp van 
elektronische middelen.

"13. Met ingang van 1 januari 2017 worden 
de gegevens die overeenkomstig lid 12, 
onder b), beschikbaar moeten zijn, ter 
beschikking gesteld met behulp van 
elektronische middelen. Met ingang van 
1 januari 2027 worden alle bewijzen en 
officiële verklaringen overeenkomstig 
lid 12, onder a), ter beschikking gesteld 
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met behulp van elektronische middelen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=NL)

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 20, lid 8, en 
artikel 21, lid 2, en voor gebruik door de 
lidstaten en de Commissie ten behoeve 
van hun beleidsvorming, verstrekken de 
lidstaten jaarlijks aan de Commissie de in 
bijlage V bij deze richtlijn bedoelde 
gegevens over de 
vaarbevoegdheidsbewijzen en over 
officiële verklaringen ter bevestiging van 
de erkenning van 
vaarbevoegdheidsbewijzen. Zij kunnen 
ook, op vrijwillige basis, gegevens 
verstrekken over bekwaamheidsbewijzen 
die aan matrozen zijn afgegeven in 
overeenstemming met de hoofdstukken II, 
III en VII van de bijlage bij het STCW-
Verdrag.

Voor de toepassing van artikel 20, lid 8, en 
artikel 21, lid 2, alsook om de uitvoering 
van artikel 8 te vergemakkelijken, zorgt de 
Commissie voor de ontwikkeling, het 
beheer en de bijwerking van een 
gegevensbank waarop alle lidstaten zijn 
aangesloten en die alle in bijlage V bij 
deze richtlijn bedoelde gegevens bevat 
over de vaarbevoegdheidsbewijzen en over 
officiële verklaringen ter bevestiging van 
de erkenning van 
vaarbevoegdheidsbewijzen die zijn 
afgegeven in overeenstemming met de 
voorschriften V/1-1 en V/1-2 van het 
STCW-Verdrag.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De gegevensbank van bewijzen 
van beroepsbekwaamheid van 
zeevarenden moet worden verbonden met 
de inspectiedatabank als bedoeld in 
artikel 24 van Richtlijn 2009/16/EG. 
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat aanvaardt door een 
andere lidstaat, of onder autoriteit van die 
lidstaat, afgegeven bekwaamheidsbewijzen 
en bewijsstukken om indienstneming van 
zeevarenden aan boord van zijn vloot 
mogelijk te maken.

1. Elke lidstaat aanvaardt door een 
andere lidstaat, of onder autoriteit van die 
lidstaat, afgegeven bekwaamheidsbewijzen 
en bewijsstukken, in papieren dan wel 
elektronische vorm, om indienstneming 
van zeevarenden aan boord van vaartuigen 
van zijn vloot mogelijk te maken en om 
vaarbevoegdheidsbewijzen of 
bekwaamheidsbewijzen af te geven. Het 
initiële besluit over de aanvaarding van 
deze bekwaamheidsbewijzen of 
bewijsstukken wordt genomen binnen een 
maand na ontvangst van het verzoek en de 
bijbehorende bewijsstukken.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat erkent door een andere 
lidstaat afgegeven 
vaarbevoegdheidsbewijzen of door een 
andere lidstaat aan kapiteins en officieren 
afgegeven bekwaamheidsbewijzen 
overeenkomstig de voorschriften V/1-1 en 
V/1-2 van bijlage I, door een officiële 
verklaring ter bevestiging van de erkenning 
van die bewijzen. De officiële verklaring 
ter bevestiging van de erkenning is beperkt 
tot de daarin omschreven functies, taken en 
bevoegdheids- en bekwaamheidsniveaus. 
Voor de officiële verklaring wordt het 
modelformulier in lid 3 van sectie A-I/2 
van de STCW-Code gebruikt.

2. Elke lidstaat erkent door een andere 
lidstaat afgegeven 
vaarbevoegdheidsbewijzen of door een 
andere lidstaat aan kapiteins en officieren 
afgegeven bekwaamheidsbewijzen 
overeenkomstig de voorschriften V/1-1 en 
V/1-2 van bijlage I, door een officiële 
verklaring ter bevestiging van de erkenning 
van die bewijzen. De officiële verklaring 
ter bevestiging van de erkenning is beperkt 
tot de daarin omschreven functies, taken en 
bevoegdheids- en bekwaamheidsniveaus. 
De officiële verklaring wordt slechts 
afgegeven indien aan alle vereisten van 
het STCW-Verdrag is voldaan, in 
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overeenstemming met punt 7 van 
voorschrift I/2 van het STCW-Verdrag. 
Voor de officiële verklaring wordt het 
modelformulier in lid 3 van sectie A-I/2 
van de STCW-Code gebruikt.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten garanderen dat 
zeevarenden recht van beroep hebben tegen 
de weigering om een geldig bewijs van 
beroepsbekwaamheid te erkennen of te 
aanvaarden, of tegen het uitblijven van een 
besluit, overeenkomstig de nationale 
wetgeving en procedures.

4. De lidstaten garanderen dat 
zeevarenden recht van beroep hebben tegen 
de weigering om een geldig bewijs van 
beroepsbekwaamheid te erkennen of te 
aanvaarden, tegen het uitblijven van een 
besluit of tegen ongerechtvaardigde 
vertragingen, overeenkomstig de nationale 
wetgeving en procedures, en dat 
zeevarenden kosteloos passend advies en 
passende bijstand krijgen met betrekking 
tot deze beroepsmogelijkheden.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 ter – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen er in de mate 
van het mogelijke voor dat de lijst van 
hun behoeften en hun vacatures voor 
zeevarenden regelmatig wordt 
geactualiseerd.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
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Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 ter – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten ontwikkelen met de 
hulp van de Commissie en in 
samenwerking met de sociale partners een 
wederzijds erkend Europees maritiem 
uitmuntendheidsgetuigschrift, in het 
kader waarvan zeevarenden voortgezette 
opleiding krijgen die verder gaat dan de 
vereisten van het STCW-Verdrag, 
teneinde de Europese maritieme 
vaardigheden verder te verbeteren.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 ter – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Uiterlijk ... [insert date five years 
after entry into force] dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een evaluatie in over de effecten van de 
wederzijdse erkenning van de opleiding en 
kwalificatie van zeevarenden op de 
werkgelegenheid en op de vaardigheden 
van Europese zeevarenden, met inbegrip 
van voorstellen voor verdere maatregelen 
in het licht van die evaluatie.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uit medisch oogpunt voldoet aan de 
normen van artikel 11; en

a) uit medisch oogpunt voldoet aan de 
normen van artikel 11, zowel fysiek als 
mentaal; en
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 19 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

a bis)Artikel 19, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

1. Zeevarenden die niet in het bezit zijn 
van een door een lidstaat afgegeven 
vaarbevoegdheidsbewijs noch van een door 
de lidstaten overeenkomstig voorschriften 
V/1-1 en V/1-2 van het STCW-verdrag aan 
kapiteins en officieren afgegeven 
bekwaamheidsbewijs, kan worden 
toegestaan op onder de vlag van een 
lidstaat varende schepen dienst te doen, 
indien er over de erkenning van hun 
vaarbevoegdheids- en/of 
bekwaambevoegdheidsbewijs een besluit is 
genomen overeenkomstig de in de leden 2 
tot en met 6 van dit artikel uiteengezette 
procedure.

1. Zeevarenden die niet in het bezit zijn 
van een door een lidstaat afgegeven 
vaarbevoegdheidsbewijs noch van een door 
de lidstaten overeenkomstig voorschriften 
V/1-1 en V/1-2 van het STCW-verdrag aan 
kapiteins en officieren afgegeven 
bekwaamheidsbewijs, kan worden 
toegestaan op onder de vlag van een 
lidstaat varende schepen dienst te doen, 
indien er over de erkenning van hun 
vaarbevoegdheids- en/of 
bekwaambevoegdheidsbewijs een besluit is 
genomen overeenkomstig de in de leden 2 
tot en met 6 van dit artikel uiteengezette 
procedure, en indien het bij de 
erkenningsprocedure betrokken derde 
land het internationaal Maritiem 
Arbeidsverdrag heeft geratificeerd.

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:NL:PDF

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat die voornemens is door middel 
van een officiële verklaring een in lid 1 
bedoeld, door een derde land aan een 
kapitein, officier of radio-operator 

Een lidstaat die voornemens is door middel 
van een officiële verklaring een in lid 1 
bedoeld, door een derde land aan een 
kapitein, officier of radio-operator 
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afgegeven vaarbevoegdheidsbewijs of 
bekwaamheidsbewijs te erkennen voor 
dienst op een schip dat zijn vlag voert, 
dient bij de Commissie een verzoek om 
erkenning van dat derde land in, vergezeld 
van een voorafgaande analyse van de 
naleving van de eisen van het STCW-
Verdrag door dat derde land, door de in 
bijlage II genoemde informatie te 
verzamelen, met inbegrip van een raming 
van het aantal kapiteins en officieren uit 
dat land dat waarschijnlijk in dienst zal 
worden genomen.

afgegeven vaarbevoegdheidsbewijs of 
bekwaamheidsbewijs te erkennen voor 
dienst op een schip dat zijn vlag voert, 
dient bij de Commissie een verzoek om 
erkenning van dat derde land in, vergezeld 
van een voorafgaande analyse van de 
naleving van de eisen van het STCW-
Verdrag en het internationaal Maritiem 
Arbeidsverdrag door dat derde land, door 
de in bijlage II genoemde informatie te 
verzamelen. Ter onderbouwing van zijn 
verzoek licht de lidstaat de redenen om het 
derde land te erkennen verder toe in de 
voorafgaande analyse. Naast de 
voorafgaande analyse van de naleving van 
de eisen dient de lidstaat een gemotiveerde 
raming in van het aantal kapiteins, 
officieren en radio-operatoren uit dat land 
dat waarschijnlijk in dienst zal worden 
genomen, behalve in naar behoren 
gemotiveerde gevallen.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 19 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat een lidstaat dat verzoek heeft 
ingediend, neemt de Commissie het besluit 
om de erkenningsprocedure voor dat derde 
land in te leiden. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 28, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Nadat een lidstaat dat verzoek heeft 
ingediend, leidt de Commissie de 
erkenningsprocedure voor dat derde land 
in.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 19 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een positief besluit over de 
inleiding van de erkenningsprocedure is 
vastgesteld, verzamelt de Commissie, 
bijgestaan door het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid en eventueel met 
de betrokkenheid van de lidstaat die het 
verzoek indient, de in bijlage II bedoelde 
gegevens en beoordeelt zij het opleidings- 
en diplomeringssysteem van het derde land 
waarvoor het erkenningsverzoek is 
ingediend, teneinde na te gaan of het 
betrokken land aan alle eisen van het 
STCW-Verdrag voldoet en of passende 
maatregelen zijn genomen om de afgifte 
van frauduleuze bewijzen van 
beroepsbekwaamheid te voorkomen.

De Commissie, bijgestaan door het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid en eventueel met de 
betrokkenheid van de lidstaat die het 
verzoek indient en eventuele andere 
betrokken lidstaten, verzamelt de in 
bijlage II bedoelde gegevens en beoordeelt 
het opleidings- en diplomeringssysteem 
van het derde land waarvoor het 
erkenningsverzoek is ingediend, teneinde 
na te gaan of het betrokken land aan alle 
eisen van het STCW-Verdrag voldoet en of 
passende maatregelen zijn genomen om de 
afgifte van frauduleuze bewijzen van 
beroepsbekwaamheid te voorkomen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 20 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Als een lidstaat gedurende een 
periode van meer dan vijf jaar geen 
officiële verklaringen ter bevestiging van 
erkenning heeft afgegeven met betrekking 
tot de in artikel 19, lid 1, bedoelde 
vaarbevoegdheidsbewijzen of 
bekwaamheidsbewijzen die zijn afgegeven 
door een derde land, worden de bewijzen 
van dat land niet langer erkend. De 
Commissie stelt daartoe 
uitvoeringsbesluiten vast overeenkomstig 
de in artikel 28, lid 2, genoemde 
onderzoeksprocedure, nadat zij zowel de 
lidstaten als het betrokken derde land ten 
minste twee maanden van tevoren in kennis 
heeft gesteld.

8. Als een lidstaat gedurende een 
periode van meer dan acht jaar geen 
officiële verklaringen ter bevestiging van 
erkenning heeft afgegeven met betrekking 
tot de in artikel 19, lid 1, bedoelde 
vaarbevoegdheidsbewijzen of 
bekwaamheidsbewijzen die zijn afgegeven 
door een derde land, wordt de erkenning 
van de bewijzen van dat land 
herbeoordeeld. De Commissie stelt daartoe 
uitvoeringsbesluiten vast overeenkomstig 
de in artikel 28, lid 2, genoemde 
onderzoeksprocedure, nadat zij zowel de 
lidstaten als het betrokken derde land ten 
minste drie maanden van tevoren in kennis 
heeft gesteld.

Amendement 29
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Derde landen, inclusief de in artikel 
19, lid 6, genoemde, die overeenkomstig de 
procedure van artikel 19, lid 3, eerste 
alinea, zijn erkend, worden op gezette 
tijdstippen en uiterlijk tien jaar na de 
laatste beoordeling, herbeoordeeld door de 
Commissie, bijgestaan door het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid, om 
na te gaan of zij aan de desbetreffende 
criteria van bijlage II voldoen, en of 
passende maatregelen zijn genomen om de 
afgifte van frauduleuze 
vaarbevoegdheidsbewijzen te voorkomen.

1. Derde landen, inclusief de in 
artikel 19, lid 6, genoemde, die 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 19, lid 3, eerste alinea, zijn erkend, 
worden op gezette tijdstippen en uiterlijk 
zeven jaar na de laatste beoordeling, 
herbeoordeeld door de Commissie, 
bijgestaan door het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid, om na te gaan 
of zij aan de desbetreffende criteria van 
bijlage II voldoen, en of passende 
maatregelen zijn genomen om de afgifte 
van frauduleuze 
vaarbevoegdheidsbewijzen te voorkomen.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 21 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het aantal door het derde land 
goedgekeurde programma's;

d) het aantal door het derde land 
goedgekeurde programma's voor opleiding 
en ontwikkeling van zeevarenden;

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 21 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het totale aantal zeevarenden dat het 
derde land aan de vloot van de Unie 
levert, en het opleidings- en 
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kwalificatieniveau van die zeevarenden;

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 21 – lid 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) informatie van betrokken 
autoriteiten of andere belanghebbenden 
over de normen voor opleiding en 
onderwijs in dat derde land.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de 
Commissie de in bijlage V bedoelde 
gegevens voor de toepassing van 
artikel 20, lid 8, en artikel 21, lid 2, en 
voor gebruik door de lidstaten en de 
Commissie ten behoeve van hun 
beleidsvorming.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
bijlage V vermelde gegevens worden 
ingevoerd in de overeenkomstig 
artikel 5 bis ingestelde gegevensbank 
zodra het desbetreffende bewijs of de 
desbetreffende officiële verklaring is 
afgegeven.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
overeenkomstig artikel 5 bis ingestelde 
gegevensbank ingevoerde gegevens 
binnen 72 uur worden gevalideerd met het 
oog op de bekendmaking ervan.
De lidstaten krijgen toegang tot alle in de 
overeenkomstig artikel 5 bis ingestelde 
gegevensbank geregistreerde gegevens 
met het oog op de uitvoering van artikel 8.


