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KORT BEGRUNDELSE 

Transport ad indre vandveje er i sagens natur et EU-anliggende, fordi de fleste indre vandveje 

er transportveje, der går på tværs af grænser. 

Af hensyn til det "miljøaftrykket" bør der ydes støtte til omlægning af godstransporten fra 

gader til vandveje og til at bevare og skabe beskæftigelse i sektoren for transport af indre 

vandveje.  

Det vigtigste punkt i forbindelse med transport ad indre vandveje er den overordnede 

sikkerhed for besætningsmedlemmer og bådførere, som udøver deres erhverv, for passagerer, 

fartøjer, gods og miljø. Sikkerhed er også vigtig for personer, gods og miljøet i umiddelbar 

nærhed af de fartøjer, der sejler på de indre vandveje, fordi de kan blive negativt påvirket, 

hvis der ske ulykker/misbrug. 

Det er vigtigt, at de relevante standarder opretholdes for at garantere sikkerheden. Det vil også 

sikre, at personer, der arbejder i denne sektor, gennemfører de nødvendige foranstaltninger på 

ansvarlig måde.  

Faglig uddannelse hører under medlemsstaternes kompetence, men i sektoren for transport af 

indre vandveje er det nødvendigt at have sammenlignelige standarder for at garantere 

sikkerhed på alle indre vandveje, navnlig på grund af at dette arbejde foregår i mobile 

situationer.  

Arbejdstagernes mobilitet giver mulighed for, at bådførere og besætningsmedlemmer kan 

arbejde i andre medlemsstater. For at sikre mobilitet er det vigtigt med anerkendelse af 

kvalifikationer.  

Anerkendelse af faglige kvalifikationer er kun mulig, hvis kompetencerne er 

sammenlignelige, og hvis de vurderes og godkendes. Ellers kunne besætningsmedlemmer og 

bådførere få et hvilket som helst certifikat i en medlemsstat med de laveste standarder. Denne 

"certifikatshopping" skal undgås, fordi det vil skabe en situation, hvor der kan ske misbrug, 

og den billigste/lettest tilgængelige certificering kan sænke standarderne. 

For at garantere sikkerheden på vandvejene skal de nødvendige kvalifikationer gælde for alle 

involverede parter på en sammenlignelig måde. Det betyder, at undtagelser så vidt muligt bør 

undgås.  

For at garantere mobilitet for besætningsmedlemmer og bådførere er det også nødvendigt, at 

standarderne gælder for alle medlemsstater og indbefatter vandveje, der ikke er forbundet med 

hinanden. Ellers vil certifikater til besætningsmedlemmer og bådførere fra udelukkede 

medlemsstater og udelukkede vandveje, der ikke er indbyrdes forbundne, ikke blive anerkendt 

i henhold til dette direktiv, og de berørte besætningsmedlemmer og bådførere vil være 

udelukket fra mobilitet. Med andre ord ville det ikke indebære lige muligheder for alle og 

ville være i modstrid med direktivets ånd.  

For at få de bedste sikkerhedsstandarder er det nødvendigt at finde frem til, hvilke 

vandvejsstrækninger der indebærer særlige risici. Det kan gøres på ansvarlig måde af de 

medlemsstater, på hvis område vandvejene med særlige risici befinder sig. For at undgå at 

strækninger på svigagtig vis betegnes som behæftede med risici (f.eks. at en hel flod/kanal 
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erklæres for en risikostrækning) fastsætter Kommissionen kriterier for, hvornår 

medlemsstaterne kan erklære områder for særligt risikobehæftede.  

Faglig uddannelse hører under medlemsstaternes kompetence. Det er imidlertid ikke nok at 

have minimumstandarder, fordi det ofte betyde lave standarder. Sektoren for transport ad 

indre vandveje er relativt sikker på grund af de høje faglige kvalifikationsstandarder, der er 

udviklet af flodkommissioner på grundlag af årelange erfaringer. Det er vigtigt, at Udvalget 

for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) med eksperter fra 

medlemsstater, flodkommissioner og arbejdsmarkedets parter vil udvikle og fastsætte fælles 

standarder for faglig uddannelse.  

Erhvervets tiltrækningskraft vil ikke blive forbedret med lavere standarder, men det vil den, 

hvis besætningsmedlemmerne kan blive veluddannede og velkvalificerede eksperter, som der 

er behov for og efterspørgsel efter i denne sektor, til at udføre arbejdet og opretholde 

sikkerheden.  

Anerkendelse af allerede eksisterende certifikater er et første skridt i denne retning. Det skal 

imidlertid ske uden at sænke standarderne, uden "certifikatshopping", "købte certifikater" og 

svig. For at sikre kvalifikationsstandarderne er det vigtigt, at ikke kun bådførere, men også 

besætningsmedlemmer består en praktisk eksamen for at bevise deres kompetencer. I visse 

tilfælde vil det også være fornuftigt med en mundtlig eksamen i forbindelse med anvendelse 

af radio og for at forklare praktiske situationer. I forbindelse med uddannelse er det vigtigt 

ikke blot at deltage i kvalificerede uddannelsesprogrammer, men det er også nødvendigt at 

bevise kompetencer via en vurdering/eksamen, fordi sejltid i sig selv ikke er tilstrækkeligt, 

hvis besætningsmedlemmerne ikke arbejder med de opgaver, der er relevante for driften af et 

fartøj til indre vandveje. 

Det bør være muligt for arbejdstagere på søgående fartøjer at skifte til sektoren for transport 

ad indre vandveje på en lettere måde, men ikke ved hjælp af lavere standarder. Det betyder, at 

det førstnævnte erhverv skal have en forbindelse med driften af et søgående skib. Sektoren 

bør også være åben for arbejdstagere fra andre fag, men ikke for, at almindelig faglig 

uddannelse i sektoren for transport ad indre vandveje kan omgås.  

Der skal anvendes de samme simulatorer til uddannelse som til eksamen, ellers er der fare for, 

at standarderne undermineres.  

For at beskytte sikkerhedsstandarderne og standarderne for den faglige uddannelse er det 

vigtigt, at medlemsstaterne kan give udtryk for bekymring eller klage over faglig certificering, 

når der opstår tvivl om et certifikats ægthed. Disse klager skal indsamles af Kommissionen, 

således at den kan træffe foranstaltninger mod misbrug og også for at evaluere systemet som 

helhed. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Termerne "kvalifikation", 

"kompetence" og "færdigheder" er 

defineret i Europa-Parlamentets og 

Rådets henstilling af 23. april 2008 om 

etablering af den europæiske 

referenceramme for kvalifikationer for 

livslang læring1a. Al ny lovgivning, som 

fastlægger standarder for kvalifikationer, 

bør anvende disse begreber som defineret 

i henstillingen. 

 ______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

henstilling af 23. april 2008 om etablering 

af den europæiske referenceramme for 

kvalifikationer for livslang læring (EUT C 

111 af 6.5.2008, s. 1). 

Begrundelse 

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer er blevet det centrale standard- og 

referencedokument. Nye retsakter, der anvender terminologi vedrørende kvalifikationer, 

såsom kompetence, kvalifikation og færdigheder, bør være baseret på de eksisterende 

definitioner inden for rammerne for bedre lovgivning. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at fremme mobiliteten og sikre 

sejladssikkerheden og beskyttelsen af 

menneskers liv er det vigtigt, at 

(5) For at fremme mobiliteten, sikre 

sejladssikkerheden og beskyttelsen af 

menneskers liv og miljøet er det vigtigt, at 
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medlemmer af dæksbesætningen, personer, 

der har ansvaret for nødsituationer om bord 

på passagerfartøjer, og personer, der er 

involveret i bunkring af fartøjer, som 

anvender flydende naturgas som 

brændstof, er i besiddelse af 

kvalifikationscertifikater, der dokumenterer 

deres kvalifikationer. For at sikre effektiv 

håndhævelse bør de være i besiddelse af 

sådanne certifikater i forbindelse med 

udøvelsen af deres erhverv. 

medlemmer af dæksbesætningen, uanset 

om de er ombord på passagerfartøjer eller 

bunkrende fartøjer, især personer, der har 

ansvaret for nødsituationer om bord på 

passagerfartøjer, og personer, der er 

involveret i bunkring af fartøjer, er i 

besiddelse af kvalifikationscertifikater, der 

dokumenterer deres kvalifikationer. 

Certificerede kvalifikationer vil desuden 

forbedre deres muligheder på 

arbejdsmarkedet og anerkendelsen af 

kvalifikationer. For at sikre effektiv 

håndhævelse bør de være i besiddelse af 

sådanne certifikater i forbindelse med 

udøvelsen af deres erhverv. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Af hensyn til 

omkostningseffektiviteten bør det ikke 

gøres obligatorisk at være i besiddelse af 

EU-kvalifikationscertifikater på nationale 

indre vandveje, som ikke er forbundet med 

en anden medlemsstats sejlbare 

vandvejsnet. 

(8) Med henblik på at sikre 

sejladssikkerheden, 

omkostningseffektiviteten ved 

arbejdsmobilitet og proportionaliteten kan 

medlemsstaterne gøre det obligatorisk at 

være i besiddelse af EU-

kvalifikationscertifikater på nationale indre 

vandveje, som ikke er forbundet med en 

anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Med henblik på at bidrage til 

mobiliteten for personer, der er involveret i 

at føre fartøjer i hele Unionen, og i 

betragtning af, at alle 

kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og 

logbøger, som er udstedt i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

(9) Med henblik på at bidrage til 

mobiliteten for personer, der er involveret i 

at føre fartøjer i hele Unionen, og i 

betragtning af, at alle 

kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og 

logbøger, som er udstedt i 

overensstemmelse med dette direktiv, 
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opfylder en række mindstekrav, bør 

medlemsstaterne anerkende de 

erhvervsmæssige kvalifikationer, der er 

certificeret i overensstemmelse med dette 

direktiv. Derfor bør indehaverne af disse 

kvalifikationer kunne udøve deres erhverv 

på alle Uninonens indre vandveje. 

opfylder de fastsatte krav, bør 

medlemsstaterne anerkende de 

erhvervsmæssige kvalifikationer, der er 

certificeret i overensstemmelse med dette 

direktiv. Derfor bør indehaverne af disse 

kvalifikationer kunne udøve deres erhverv 

på alle Uninonens indre vandveje. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) I lyset af at der siden 2003 er 

foregået et samarbejde mellem Unionen og 

CCNR, hvilket har ført til oprettelsen af et 

Europæisk Udvalg for Udarbejdelse af 

Standarder for Sejlads på Indre Vandveje 

(CESNI), et internationalt organ, som er 

oprettet inden for rammerne af CCNR, og 

for at strømline de retlige rammer for 

erhvervsmæssige kvalifikationer i Europa, 

bør kvalifikationscertifikater, søfartsbøger 

og logbøger udstedt i overensstemmelse 

med bestemmelserne for maritimt 

personale under den reviderede konvention 

om sejlads på Rhinen, hvori der fastsættes 

krav, som er identiske med kravene i dette 

direktiv, være gældende for alle indre 

vandveje i Unionen. Sådanne dokumenter, 

der udstedes af tredjelande, bør anerkendes 

i EU under forudsætning af gensidighed. 

For yderligere at fjerne hindringer for 

arbejdskraftmobiliteten og strømline de 

retlige rammer for erhvervsmæssige 

kvalifikationer i Europa bør det være 

muligt at anerkende ethvert 

kvalifikationscertifikat, enhver søfartsbog 

og logbog udstedt af et tredjeland på 

baggrund af krav, der er identiske med 

kravene i dette direktiv, for alle Unionens 

vandveje med forbehold af en vurdering 

foretaget af Kommissionen og med 

forbehold af det pågældende tredjelands 

anerkendelse af dokumenter, der er udstedt 

(10) I lyset af at der siden 2003 er 

foregået et samarbejde mellem Unionen og 

CCNR, hvilket har ført til oprettelsen af et 

Europæisk Udvalg for Udarbejdelse af 

Standarder for Sejlads på Indre Vandveje 

(CESNI), et internationalt organ, der består 

af repræsentanter for medlemsstater, 

flodkommissioner og arbejdsmarkedets 

parter, og som er oprettet inden for 

rammerne af CCNR, og for at strømline de 

retlige rammer for erhvervsmæssige 

kvalifikationer i Europa, bør 

kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og 

logbøger udstedt i overensstemmelse med 

bestemmelserne for maritimt personale 

under den reviderede konvention om 

sejlads på Rhinen, hvori der fastsættes 

krav, som er identiske med kravene i dette 

direktiv, være gældende for alle indre 

vandveje i Unionen. Som følge heraf bør 

CESNI udarbejde standarder for alle 

områder, som Kommissionen er beføjet til 

at vedtage delegerede retsakter for, 

undtagen sejlbare strækninger af indre 

vandveje, hvor medlemsstaterne mener, at 

der består særlige risici. Sådanne 

dokumenter, der udstedes af tredjelande, 

bør anerkendes i EU under forudsætning af 

gensidighed. For yderligere at fjerne 

hindringer for arbejdskraftmobiliteten og 

strømline de retlige rammer for 

erhvervsmæssige kvalifikationer i Europa 

bør det være muligt at anerkende ethvert 
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i overensstemmelse med dette direktiv. kvalifikationscertifikat, enhver søfartsbog 

og logbog udstedt af et tredjeland på 

baggrund af krav, der er identiske med 

kravene i dette direktiv, for alle Unionens 

vandveje med forbehold af en vurdering 

foretaget af Kommissionen og med 

forbehold af det pågældende tredjelands 

anerkendelse af dokumenter, der er udstedt 

i overensstemmelse med dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Medlemsstaterne bør kun udstede 

kvalifikationscertifikater til personer, som 

har det minimumskompetenceniveau, den 

mindstealder, den helbredsmæssige 

egnethed og sejltid, der kræves for at opnå 

en bestemt kvalifikation. 

(12) Medlemsstaterne bør kun udstede 

kvalifikationscertifikater til personer, som 

har det påkrævede kompetenceniveau, der 

er opnået ved at have gennemført et 

godkendt uddannelsesforløb, som er 

blevet valideret ved bedømmelse, samt har 
den mindstealder, den helbredsmæssige 

egnethed, den påkrævede uddannelse og 

oplæring og sejltid, der kræves for at opnå 

en bestemt kvalifikation. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Kommissionen og 

medlemsstaterne bør tilskynde unge til at 

søge at opnå erhvervsmæssige 

kvalifikationer inden for sejlads på indre 

vandveje og indføre særlige 

foranstaltninger med henblik på at støtte 

arbejdsmarkedets parter i denne 

henseende. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at sikre gensidig anerkendelse 

af kvalifikationer bør 

kvalifikationscertifikaterne baseres på de 

kompetencer, der er nødvendige for at føre 

et fartøj. Medlemsstaterne bør sikre, at 

personer, der får kvalifikationscertifikater, 

opfylder det tilsvarende 

minimumskompetenceniveau, som 

kontrolleres efter en hensigtsmæssig 

vurdering. Sådanne vurderinger kan tage 

form af en administrativ eksamen eller kan 

indgå i godkendte 

uddannelsesprogrammer, der gennemføres 

i overensstemmelse med fælles standarder 

med henblik på at sikre et sammenligneligt 

minimumskompetenceniveau i alle 

medlemsstater for forskellige 

kvalifikationer. 

(13) For at sikre gensidig anerkendelse 

af kvalifikationer bør 

kvalifikationscertifikaterne baseres på de 

kompetencer, der er nødvendige for at føre 

et fartøj. Medlemsstaterne bør sikre, at 

personer, der får kvalifikationscertifikater, 

opfylder det tilsvarende påkrævede 

kompetenceniveau, som kontrolleres efter 

en hensigtsmæssig vurdering. Sådanne 

vurderinger kan tage form af en 

administrativ eksamen eller kan indgå i 

godkendte uddannelsesprogrammer, der 

om fornødent kan omfatte en praktisk 

vurdering, der gennemføres i 

overensstemmelse med fælles standarder 

med henblik på at sikre det nødvendige 

sammenlignelige kompetenceniveau i alle 

medlemsstater for forskellige 

kvalifikationer. 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) I betragtning af ansvaret for 

sikkerheden ved udøvelsen af erhvervet 

som bådfører ved sejlads med 

radarnavigation og bunkring af fartøjer, der 

anvender flydende naturgas som brændstof, 

eller føring af fartøjer, der anvender 

flydende naturgas som brændstof, kræves 

det, at det ved hjælp af praktiske 

eksamener kontrolleres, om det nødvendige 

kompetenceniveau er nået. Sådanne 

praktiske eksamener kan udføres ved brug 

af godkendte simulatorer for yderligere at 

lette kompetenceevalueringen. 

(14) I betragtning af behovet for at 

garantere sikkerheden ved udøvelsen af 

det ansvarsfulde erhverv som 

besætningsmedlem, bådfører eller 

sikkerhedsekspert på passagerfartøjer ved 

sejlads med radarnavigation og bunkring af 

fartøjer, der anvender flydende naturgas 

som brændstof, eller føring af fartøjer, der 

anvender flydende naturgas som brændstof, 

kræves det, at det ved hjælp af praktiske 

eksamener kontrolleres, om det nødvendige 

kompetenceniveau er nået. Sådanne 

praktiske eksamener kan udføres ved brug 
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af godkendte simulatorer for yderligere at 

lette kompetenceevalueringen. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det er nødvendigt at godkende 

uddannelsesprogrammer for at kontrollere, 

at programmerne opfylder fælles 

mindstekrav til indhold og tilrettelæggelse. 

Opfyldelse heraf giver mulighed for at 

fjerne unødige hindringer for adgang til 

erhvervet, da personer, der allerede har 

erhvervet de nødvendige færdigheder 

under deres erhvervsuddannelse, ikke 

behøver at bestå yderligere eksamener. 

Godkendte uddannelsesprogrammer kan 

også gøre det lettere for arbejdstagere med 

tidligere erfaring fra andre sektorer at få 

adgang til erhverv inden for sejlads på 

indre vandveje, da de kan deltage i særlige 

uddannelsesprogrammer, hvor der tages 

hensyn til deres allerede erhvervede 

kompetencer. 

(15) Det er nødvendigt at godkende 

uddannelsesprogrammer for at kontrollere, 

at programmerne opfylder fælles fornødne 

krav til indhold og tilrettelæggelse. 

Opfyldelse heraf giver mulighed for at 

fjerne hindringer for adgang til erhvervet, 

da personer, der allerede har erhvervet de 

nødvendige færdigheder ved beskæftigelse 

inden for skibsfart eller færdigheder 

tilknyttet søfartsprofessioner under deres 

erhvervsuddannelse eller anden oplæring, 

ikke behøver at bestå yderligere 

eksamener. Godkendte 

uddannelsesprogrammer kan også gøre det 

lettere for arbejdstagere med tidligere 

erfaring fra andre sektorer at få adgang til 

erhverv inden for sejlads på indre 

vandveje, da de kan deltage i særlige 

uddannelsesprogrammer, hvor der tages 

hensyn til deres allerede erhvervede 

kompetencer. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For yderligere at fremme 

mobiliteten for bådførere bør alle 

medlemsstater, hvor det er muligt, have ret 

til at vurdere den nødvendige kompetence 

til at håndtere særlige risici for sejlads på 

alle strækninger af indre vandveje i 

(16) For yderligere at fremme 

mobiliteten for bådførere bør alle 

medlemsstater med sejlbare indre 

vandveje have ret til, hvor det er muligt, at 

vurdere den nødvendige kompetence til at 

håndtere særlige risici for sejlads på 

strækninger af indre vandveje i Unionen, 
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Unionen, hvor sådanne risici påvises. hvor sådanne risici påvises. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Sejltiden bør kontrolleres ved hjælp 

af påtegninger i søfartsbøger, som 

attesteres af en medlemsstat. For at 

muliggøre en sådan kontrol bør 

medlemsstaterne udstede søfartsbøger og 

logbøger og sikre, at sidstnævnte 

indeholder en optegnelse over fartøjernes 

sejladser. En ansøgers helbredsmæssige 

egnethed bør certificeres af en godkendt 

læge. 

(17) Sejltiden bør kontrolleres ved hjælp 

af påtegninger i søfartsbøger, som 

attesteres af en medlemsstat. For at 

muliggøre en sådan kontrol bør 

medlemsstaterne ikke alene udstede 

søfartsbøger og logbøger og sikre, at 

sidstnævnte indeholder en optegnelse over 

fartøjernes sejladser, men også med andre 

midler kontrollere, at sejltiden overholdes. 

En ansøgers helbredsmæssige egnethed bør 

certificeres af en godkendt læge. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Myndigheder, herunder i 

tredjelande, der udsteder 

kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og 

logbøger i henhold til regler, som er 

identiske med kravene i dette direktiv, 

behandler personoplysninger. Med henblik 

på evaluering af direktivet og for at føre 

statistik, opretholde sikkerheden, lette 

sejladsen og lette udvekslingen af 

informationen mellem de myndigheder, der 

er involveret i gennemførelse og 

håndhævelse af dette direktiv, bør disse 

myndigheder og, hvor det er relevant, 

internationale organisationer, som har 

fastsat disse identiske regler, også have 

adgang til den database, der føres af 

Kommissionen. Denne adgang bør dog 

være underlagt et passende niveau for 

beskyttelse af data, herunder også 

(20) Myndigheder, herunder i 

tredjelande, der udsteder 

kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og 

logbøger i henhold til regler, som er 

identiske med kravene i dette direktiv, 

behandler personoplysninger. Med henblik 

på evaluering af direktivet og for at føre 

statistik, opretholde sikkerheden, lette 

sejladsen og lette udvekslingen af 

informationen mellem de myndigheder, der 

er involveret i gennemførelse og 

håndhævelse af dette direktiv, bør disse 

myndigheder og, hvor det er nødvendigt, 

internationale organisationer, som har 

fastsat disse identiske regler, også have 

adgang til den database, der føres af 

Kommissionen. Denne adgang bør dog 

være underlagt et højt niveau for 

beskyttelse af data, i særdeleshed 
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personoplysninger. vedrørende personoplysninger. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Med henblik på yderligere at 

reducere den administrative byrde og 

samtidig gøre dokumenterne mindre 

sårbare over for manipulation bør 

Kommissionen som det næste skridt efter 

vedtagelsen af dette direktiv undersøge 

muligheden for at indføre en elektronisk 

udgave af søfartsbøger og logbøger samt 

elektroniske erhvervspas, der omfatter EU-

kvalifikationscertifikater. I den forbindelse 

bør Kommissionen tage eksisterende 

teknologier inden for andre 

transportformer, især vejtransport, i 

betragtning. Efter at have foretaget en 

konsekvensanalyse, herunder af lønsomhed 

og af virkningerne på de grundlæggende 

rettigheder, navnlig hvad angår beskyttelse 

af personoplysninger, bør Kommissionen 

om nødvendigt forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet et forslag. 

(21) Med henblik på yderligere at 

reducere den administrative byrde og 

samtidig gøre dokumenterne mindre 

sårbare over for manipulation bør 

Kommissionen overveje at vedtage en 

passende retlig ramme for indførelse af en 

elektronisk udgave af søfartsbøger og 

logbøger samt elektroniske erhvervspas, 

der omfatter EU-kvalifikationscertifikater. 

I den forbindelse bør Kommissionen tage 

eksisterende teknologier inden for andre 

transportformer, især vejtransport, i 

betragtning. Den bør også tage hensyn til 

tilgængelighed og adgang i 

overensstemmelse med FN's konvention 

om rettigheder for personer med 

handicap. Efter at have foretaget en 

konsekvensanalyse, herunder af lønsomhed 

og af virkningerne på de grundlæggende 

rettigheder, navnlig hvad angår beskyttelse 

af personoplysninger, bør Kommissionen 

om nødvendigt forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet et forslag. Det er 

også nødvendigt, at der stilles 

manipulationssikret udstyr til rådighed til 

elektronisk registrering af alle 

besætningsmedlemmers arbejdstimer og 

pligter. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For at sikre et minimum af 

harmoniserede standarder for certificering 

af kvalifikationer og for at lette 

udvekslingen af informationer mellem 

medlemsstater og med henblik på 

Kommissionens gennemførelse, 

overvågning og evaluering bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde for så vidt angår 

fastsættelse af uddannelses- og 

kvalifikationskrav, krav til helbredsmæssig 

egnethed, kravene til praktiske eksamener, 

krav til godkendelse af simulatorer og krav 

til karakteristika og betingelser for brug af 

en database, der føres af Kommissionen, 

hvor der opbevares en kopi af nøgledata 

vedrørende EU-kvalifikationscertifikater, 

søfartsbøger, logbøger og anerkendte 

dokumenter. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

(24) For at sikre de påkrævede 

harmoniserede standarder for certificering 

af kvalifikationer og for at lette 

udvekslingen af informationer mellem 

medlemsstater og med henblik på 

Kommissionens gennemførelse, 

overvågning og evaluering bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde for så vidt angår 

fastsættelse af uddannelses- og 

kvalifikationskrav baseret på CESNI-

standarder, krav til helbredsmæssig 

egnethed, kravene til praktiske og 

mundtlige eksamener, krav til godkendelse 

af simulatorer og krav til karakteristika og 

betingelser for brug af en database, der 

føres af Kommissionen, hvor der 

opbevares en kopi af nøgledata vedrørende 

EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, 

logbøger og anerkendte dokumenter. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) CESNI, som er åbent for eksperter 

fra alle medlemsstater, udarbejder 

standarder for sejlads på indre vandveje, 

herunder for erhvervsmæssige 

kvalifikationer. Kommissionen kan tage 

højde for disse standarder, når den 

(26) CESNI, som er åbent for eksperter 

fra alle medlemsstater, flodkommissioner 

og arbejdsmarkedets parter skal til fulde 

inddrages i udformningen og 

udarbejdelsen af standarder for sejlads på 

indre vandveje, herunder for 
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tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med dette direktiv. 

erhvervsmæssige kvalifikationer. Med 

undtagelse af sejlbare 

vandvejsstrækninger, hvor 

medlemsstaterne mener, at der findes 

særlige risici, kan Kommissionen kun 

følge CESNI's standarder, når den 

tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Målet med dette direktiv, nemlig 

fastsættelse af en fælles ramme for 

anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer inden for sejlads på indre 

vandveje, kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne, men kan på 

grund af dets omfang og virkninger i hele 

Unionen bedre nås på EU-plan; Unionen 

kan derfor vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(27) Målet med dette direktiv, nemlig 

fastsættelse af en fælles ramme for 

anerkendelse af erhvervsmæssige 

mindstekvalifikationer inden for sejlads på 

indre vandveje, kan ikke i tilstrækkelig 

grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan 

på grund af dets omfang og virkninger i 

hele Unionen bedre nås på EU-plan; 

Unionen kan derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) Et system til anerkendelse kunne 

være det først skridt til at udvide 

mobiliteten i denne sektor. På mellemlang 

sigt vil et system med sammenlignelig 

faglig og erhvervsmæssig uddannelse i 

medlemsstaterne lette mobiliteten og 

garantere sikkerheden. 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) "dæksbesætningsmedlemmer": 

personer, som er involveret i føring af et 

fartøj, der sejler på Unionens indre 

vandveje, som udfører opgaver i 

forbindelse med sejlads, lasthåndtering, 

stuvning, vedligeholdelse eller reparation, 

med undtagelse af personer, der 

udelukkende beskæftiger sig med drift af 

motorer og elektrisk og elektronisk udstyr 

6)  "dæksbesætningsmedlemmer": 

personer, som er involveret i føring af et 

fartøj, der sejler på Unionens indre 

vandveje, som udfører opgaver i 

forbindelse med sejlads, kontrol med 

styring af fartøjet, havingeniørarbejder, 

kommunikation, sikkerhed, sundheds- og 

miljøbeskyttelse, lasthåndtering, stuvning, 

vedligeholdelse eller reparation, med 

undtagelse af personer, der udelukkende 

beskæftiger sig med drift af motorer og 

elektrisk og elektronisk udstyr 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7) "ekspert i passagerskibsfart": en 

person, der er kompetent til at træffe 

foranstaltninger i nødsituationer om bord 

på passagerfartøjer 

7) "ekspert i passagerskibsfart": en 

person, der arbejder om bord, og som er 

kompetent til at træffe foranstaltninger i 

nødsituationer om bord på passagerfartøjer 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a) "kvalifikation": en kvalifikation 

som defineret i den europæiske 

referenceramme for kvalifikationer 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) "kompetence": den dokumenterede 

evne til at anvende den viden og de 

kompetencer, der kræves i henhold til 
fastsatte standarder for korrekt udførelse af 

opgaver, som er nødvendige for at føre 

fartøjer til sejlads på indre vandveje 

10) "kompetence": den dokumenterede 

evne til at anvende viden, færdigheder og 

personlige, sociale eller metodologiske 
evner relateret til de fastsatte standarder 

for korrekt udførelse af opgaver, som er 

nødvendige for at føre fartøjer til sejlads på 

indre vandveje 

Begrundelse 

Tilpasning til den europæiske referenceramme for kvalifikationer. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når hensynet til sejladssikkerheden 

kræver det, kan medlemsstaterne udpege 

strækninger af indre vandveje med særlige 

risici, med undtagelse af indre vandveje for 

søgående skibsfart som omhandlet i artikel 

7, når sådanne risici skyldes: 

1. Når hensynet til sejladssikkerheden 

kræver det, udpeger medlemsstaterne 

strækninger af indre vandveje med særlige 

risici, med undtagelse af indre vandveje for 

søgående skibsfart som omhandlet i artikel 

7, når sådanne risici skyldes: 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) for, at de opfylder mindstekravene i 

bilag I om alder, kompetencer, 

administrative formaliteter og sejltid, 

svarende til det kvalifikationscertifikat, der 

anmodes om 

b) for, at de opfylder mindstekravene i 

bilag I om alder, påkrævede kompetencer, 

administrative formaliteter og sejltid, 

svarende til det kvalifikationscertifikat, der 

anmodes om 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne bekræfter de 

forelagte dokumenters ægthed og 

gyldighed. 

2. Medlemsstater med sejlbare indre 

vandveje bekræfter de forelagte 

dokumenters ægthed og gyldighed. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

ansøgere om særlige tilladelser som 

omhandlet i artikel 6, bortset fra den i 

artikel 6, litra b), omhandlede tilladelse, 

forelægger tilstrækkelig dokumentation: 

1. Medlemsstater med sejlbare indre 

vandveje sikrer, at ansøgere om særlige 

tilladelser som omhandlet i artikel 6, 

bortset fra den i artikel 6, litra b), 

omhandlede tilladelse, forelægger 

tilstrækkelig dokumentation: 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) for, at de opfylder mindstekravene i 

bilag I om alder, kompetencer, 

administrative formaliteter og sejltid, 

svarende til den særlige tilladelse, der 

anmodes om. 

b) for, at de opfylder mindstekravene i 

bilag I om alder, påkrævede kompetencer, 

administrative formaliteter og sejltid, 

svarende til den særlige tilladelse, der 

anmodes om. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis der er tegn på, at kravene til Hvis der er tegn på, at kravene til 
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kvalifikationscertifikater eller særlige 

tilladelser ikke længere er opfyldt, 

foretager medlemsstaterne alle fornødne 

vurderinger og inddrager om nødvendigt de 

pågældende certifikater. 

kvalifikationscertifikater eller særlige 

tilladelser ikke længere er opfyldt, 

foretager medlemsstaterne alle fornødne 

vurderinger og inddrager om nødvendigt de 

pågældende certifikater. Medlemsstaterne 

udpeger eller opretter en kompetent 

myndighed til at modtage klager over 

faktuelle unøjagtigheder i 

kvalifikationscertifikater, der er udstedt af 

en anden medlemsstat eller et andet land. 

Medlemsstaterne informerer 

Kommissionen og CESNI om klagen. 

Kommissionen undersøger forholdet og 

træffer passende foranstaltninger. 

Medlemsstaterne kan suspendere 

certifikater, hvis myndigheden finder, at 

de indeholder eller synes at indeholde 

faktuelle unøjagtigheder, der kan bringe 

den offentlige sikkerhed i fare. En sådan 

suspension varer, indtil den pågældende 

medlemsstat er overbevist om, at 

certifikaterne er korrekte. 

Medlemsstaterne indsamler oplysninger 

om klager og suspension af certifikater og 

registrerer dem i en database, jf. artikel 

23, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i 

artikel 4, 5 og 6 omhandlede personer har 

de fornødne kompetencer til at sikre, at 

fartøjet føres på sikker vis, jf. artikel 15. 

1. Medlemsstater med sejlbare indre 

vandveje sikrer, at de i artikel 4, 5 og 6 

omhandlede personer har de fornødne 

kompetencer til at sikre, at fartøjet føres på 

sikker vis, jf. artikel 15. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29 med 

henblik på fastsættelse af kravene til 

kompetencer og tilsvarende viden og 

færdigheder i overensstemmelse med de 

væsentlige krav i bilag II. 

1. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29 med 

henblik på fastsættelse på grundlag af 

CESNI-standarder af kravene til 

kompetencer og tilsvarende viden og 

færdigheder i overensstemmelse med de 

væsentlige krav i bilag II. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) under en administrativ myndigheds 

ansvar, jf. artikel 16, eller 

a) under en til en medlemsstat med 

sejlbare vandveje hørende administrativ 

myndigheds ansvar, jf. artikel 16, eller 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) som led i et uddannelsesprogram, 

der er godkendt efter artikel 17. 

b) som led i et uddannelsesprogram, 

der indgår i en medlemsstats 

uddannelsessystem, og som er godkendt 

efter artikel 17. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) et kvalifikationscertifikat for 

eksperter i sejladssikkerhed på 
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passagerfartøjer 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at eksamener som 

omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), 

afholdes under deres ansvar. De sørger for, 

at de pågældende eksamener forestås af 

eksaminatorer, der er kvalificeret til at 

vurdere kompetencer og tilsvarende viden 

og færdigheder som omhandlet i artikel 15, 

stk. 1. 

Medlemsstater med sejlbare indre 

vandveje sikrer, at eksamener som 

omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), 

afholdes under deres ansvar. De sørger for, 

at de pågældende eksamener forestås af 

eksaminatorer, der er kvalificeret til at 

vurdere kompetencer og tilsvarende viden 

og færdigheder som omhandlet i artikel 15, 

stk. 1. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uddannelsesprogrammer, som 

giver adgang til eksamensbeviser eller 

certifikater, der viser, at uddannelses- og 

kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er 

opfyldt, skal godkendes af de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, på hvis 

område den pågældende 

uddannelsesinstitution er etableret. 

1. Uddannelsesprogrammer, som 

giver adgang til eksamensbeviser eller 

certifikater, der viser, at uddannelses- og 

kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er 

opfyldt, skal godkendes af de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat med 

sejlbare vandveje, på hvis område det 

kompetente institut forestår uddannelse 

eller oplæring, forudsat at 

uddannelsesprogrammet er en integral del 

af medlemsstatens uddannelsessystem. 

Medlemsstaterne kan godkende 

uddannelsesprogrammer på nationalt 

niveau under forudsætning af, at sådanne 

programmer opfylder de fælles kriterier, 

der er fastlagt af CESNI inden for 

rammerne af systemet til 

kvalitetsvurdering- og sikring (Quality 

Assessment and Assurance 
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System(QAAS)). 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29 med 

henblik på at supplere dette direktiv ved at 

fastlægge fælles kriterier for sådanne 

programmer baseret på de fælles kriterier, 

der er defineret af CESNI i QAAS. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at kvalificerede eksaminatorer 

gennemfører en eksamination, der 

bekræfter, at uddannelses- og 

kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er 

opfyldt. 

c) at uafhængige kvalificerede 

eksaminatorer, der ikke befinder sig i 

nogen interessekonflikt, gennemfører en 

eksamination, der bekræfter, at 

uddannelses- og kvalifikationskravene i 

artikel 15, stk. 1, er opfyldt. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De medlemsstater, som udpeger 

strækninger af indre vandveje med særlige 

risici, jf. artikel 8, stk. 1, definerer, hvilke 

yderligere kompetencer der kræves af 

bådførere, som sejler på disse strækninger, 

og på hvilke måder det dokumenteres, at 

sådanne krav er opfyldt. 

Medlemsstaterne udpeger selv de 

strækninger af indre vandveje, der 

gennemkrydser deres territorium, som 

udgør særlige risici, jf. artikel 8, stk. 1. 

Medlemsstaterne definerer, hvilke 

yderligere kompetencer der kræves af 

bådførere, som sejler på disse strækninger, 

og på hvilke måder det dokumenteres, at 

sådanne kompetencekrav er opfyldt. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 
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Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse måder kan være et begrænset antal 

sejladser på den pågældende strækning, en 

simulatorprøve, en multiple choice-test 

eller en kombination heraf. 

Disse måder består af et minimumsantal 

sejladser på den pågældende strækning, en 

simulatorprøve og en multiple choice-test. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Simulatorer, der anvendes til 

vurdering af kompetencer, skal godkendes 

af medlemsstaterne. Denne godkendelse 

udstedes efter anmodning, når det 

dokumenteres, at anordningen opfylder 

kravene til simulatorer som fastsat ved 

delegerede retsakter, jf. stk. 2. I 

godkendelsen anføres den specifikke 

kompetencevurdering, som må foretages 

med simulatoren. 

1. Simulatorer, der anvendes til 

uddannelse, skal være af en standard, der 

kan sammenlignes med dem, der bruges 

til vurdering af kompetencer. Begge skal 

godkendes af medlemsstaterne. Denne 

godkendelse udstedes efter anmodning, når 

det dokumenteres, at anordningen opfylder 

kravene til simulatorer som fastsat ved 

delegerede retsakter, jf. stk. 2. I 

godkendelsen anføres den specifikke 

kompetencevurdering, som må foretages 

med simulatoren. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udpeger de 

kompetente myndigheder, som skal: 

1. Medlemsstater med sejlbare indre 

vandveje udpeger de kompetente 

myndigheder, som skal: 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at: Medlemsstater med sejlbare indre 

vandveje sikrer, at: 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – litra c a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) arbejdstilsynene har tilstrækkelige 

ressourcer, og at der foregår en hurtig 

udveksling af oplysninger med de 

kompetente myndigheder i andre 

medlemsstater med henblik på at 

garantere sikkerhed og sikre fair 

konkurrence i sektoren for sejlads på 

indre vandveje. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1. – afsnit 2 – led 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – bestå et kursus, der giver et 

fornødent niveau af grundlæggende 

sikkerhedsuddannelse 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2. – afsnit 2 – led 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – kun varetage opgaver i henhold til 

de gældende bestemmelser om beskyttelse 

af unge i den medlemsstat, hvor lærlingen 

for øjeblikket befinder sig, medmindre 

den materielle ret, der finder anvendelse 

på lærlingekontrakten, sikrer et højere 
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beskyttelsesniveau 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2. – afsnit 2 – led 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra a – led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – punkt 2.1 – litra b – led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra c – led 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– have mindst fem års arbejdserfaring 

forud for optagelsen i 

uddannelsesprogrammet 

– have mindst fire års arbejdserfaring 

forud for optagelsen i 

uddannelsesprogrammet 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra c – led 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra a – led -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være mindst 17 år. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra a – led 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra b – led 2 a (nyt) 



 

PE585.569v03-00 26/28 AD\1106759DA.doc 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.3 – led 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra a – led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra b – led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 
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Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra c – led 2 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– have mindst fem års arbejdserfaring 

forud for optagelsen på et godkendt 

uddannelsesprogram 

– have mindst fem års arbejdserfaring 

forud for optagelsen på et godkendt 

uddannelsesprogram af en varighed på 

højst to år 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1. – litra c – led 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – være i besiddelse af et godkendt 

certifikat for kompetence i 

radiokommunikation på fartøjer til indre 

vandveje. 
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