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KORT BEGRUNDELSE 

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer i sejlads ad indre vandveje skal ophæve to tidligere direktiver fra 1991 

(91/672/EØF) og 1996 (96/50/EF). Disse vedrører kun bådførernes kvalifikationer og 

omfatter derudover ikke Rhin-området. Dette initiativ derimod tager sigte på at anerkende 

kvalifikationer for alle besætningsmedlemmer, herunder på Rhinen. Initiativet dækker både 

gods- og passagertransport i forbindelse med sejlads ad indre vandveje. Fartøjer til privat 

benyttelse og lystbåde er ikke omfattet. Initiativet vedrører alle indre vandveje i EU, som er 

åbne for sejlads med visse mulige undtagelser for indre vandveje, som ikke har nogen 

grænseoverskridende trafik. 

Dette nye initiativ er baseret på tidligere direktiver, men også på det arbejde, der er udført 

inden for rammerne af NAIADES I og II, og mere specifikt af PLATINA's fælles 

arbejdsgruppe om faglige kvalifikationer, som har udarbejdet standarder for faglige 

kvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje. 

Europæisk flodtransport er en indenlandsk vandbåren transportform (floder, kanaler, vandløb, 

søer, osv.) til fragt af gods eller passagerer. Det europæiske net består af ca. 41.000 km, der 

forbinder 12 lande i Den Europæiske Union. Transport af gods ad indre sammenkoblede 

vandveje udgør mere end 140 mia. tonkilometer i Europa (Eurostat 2011).  

Transport ad indre vandveje lever fuldt ud op til kravene i de tre søjler for bæredygtig 

udvikling: på det økonomiske plan er priserne på transport ad indre vandveje 

konkurrencedygtige med priserne på vejtransport; på det miljømæssige plan er denne 

transportform både mindre energikrævende og bedre med hensyn til udledninger af 

drivhusgasser og bekæmpelse af den globale opvarmning. Hvad angår den sociale søjle er det 

en sikker transportform med meget få ulykker, som har et stort potentiale for udvikling og 

muligheder for at skabe arbejdspladser, navnlig i havneområder. Af ovenstående grunde vil 

det være hensigtsmæssigt at bidrage til udviklingen af denne alternative transportform.  

Dette er også formålet med Rådets og Kommissionens forslag til direktiv, som gennem 

anerkendelse af kvalifikationer vil muliggøre anerkendelsen af et erhverv, der i dag i mange 

EU-lande lider under manglende mobilitet og arbejdskraft. 

Til dato oplever arbejdstagere vanskeligheder med hensyn til gensidig anerkendelse af 

erhvervskvalifikationer og de unødige hindringer, som krav om kendskab til lokale forhold 

kan udgøre. Muligheden for at indføre mindstekrav til kompetencer for bådsmænd og 

bådførere er derfor berettiget. 

Ordføreren går ind for dette ændringsforslag, dog med visse modifikationer: 

Selv om en stor del af nettet af indre vandveje er tværnationalt, skal der ikke desto mindre 

værnes om de nationale særtræk og særlige nationale forhold, der indgår i det. Af denne grund 

mener ordføreren, at det bør være muligt for medlemsstaterne at indføre visse undtagelser. 

Hun foreslår, at visse definitioner tydeliggøres. 

Et andet potentielt problem består i fristerne for medlemsstaternes efterlevelse af de krav, der 

er fastsat i forslaget til direktiv om erhvervsmæssige kvalifikationer, og som skal gælde i alle 

medlemsstater. Det vil muligvis være hensigtsmæssigt at indføre en længere 
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overgangsperiode med henblik på at forebygge yderligere mangel på arbejdskraft i visse 

medlemsstater som følge af, at lokale arbejdstagere ikke har de rette kvalifikationer, således at 

alle EU-medlemsstater gradvist kan tage skridt til at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i 

direktivet og dets bilag. 

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 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Den i direktivet opstillede 

anerkendelsesprocedure bør omfatte alle 

kvalifikationsdiplomer, dokumentation på 

erhvervserfaring, søfartsbøger og 

logbøger for branchefolk inden for 

indenlandsk skibsfart, der er udstedt 

inden medlemsstatens tiltrædelse af EU, 

forudsat at de lever op til de fastsatte 

minimumskrav. 

 

Ændringsforslag  2 

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 

(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 
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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. 

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 side om side med 

anerkendelse af deres tidligere 

erhvervserfaring. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 

 

 

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 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, og at disse 

høringer finder sted i overensstemmelse 

med de principper, der er fastsat i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning1a. Særligt gælder, at 

Europa-Parlamentet og Rådet med 

henblik på at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter 
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tilsendes alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og at 

deres eksperter systematisk har adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.  

 _____________ 

 1a EUT L 123 af 12.5.2016, s.1. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på personer, der er involveret i 

føring af: 

2. Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på personer, der 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fritidsfartøjer a) sejler med henblik på sport eller 

fritidssejlads 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) færger, der ikke bevæger sig 

uafhængigt. 

b) er involveret i føring af færger, der 

ikke bevæger sig uafhængigt 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 
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Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) er involveret i føring af fartøjer, 

der anvendes af de væbnede styrker, 

ordensmagten, civilforsvarstjenester, 

vandvejsmyndigheder, brandvæsenet og 

andre beredskabstjenester. 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 15 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15)  "sejltid": den tid, som 

dæksbesætningsmedlemmer har tilbragt 

ombord under en sejlads med et fartøj på 

indre vandveje, der er godkendt af den 

kompetente myndighed 

(15)  "sejltid": den tid, som 

dæksbesætningsmedlemmer har tilbragt 

ombord under en sejlads med et fartøj på 

indre vandveje, herunder inden for visse 

grænser den tid, der anvendes på træning 

med simulator, som godkendt under 

artikel 19 og godkendt af den kompetente 

myndighed;  

Begrundelse 

Simulatortræning er en særdeles effektiv forberedelse på håndtering af vanskelige situationer 

og nødsituationer og bør derfor, inden for visse grænser, tælle som led i erhvervserfaring 

påkrævet til opnåelse af kvalifikation. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a)  En medlemsstat kan fritage 

bådførere fra kravet i stk. 1, hvis 

bådføreren udelukkende fører båd på 

nationale indenlandske vandveje, som 

ikke er forbundet til sejlbare netværk i en 

anden medlemsstat. En fritagende 

medlemsstat kan udstede nationale 

kvalifikationscertifikater, der kan opnås 
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på betingelser, som afviger fra de 

generelle bestemmelser opstillet i dette 

direktiv. Gyldigheden af disse nationale 

kvalifikationscertifikater begrænses til de 

nationale sejlbare indre vandveje, der ikke 

er forbundet med en anden medlemsstats 

sejlbare vandvejsnet. 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3.  Inden for en periode på seks 

måneder efter meddelelsen vedtager 

Kommissionen en 

gennemførelsesafgørelse om godkendelse 
af de foreslåede foranstaltninger, forudsat 

at de er i overensstemmelse med 

nærværende artikel og med artikel 18, eller 

pålægger, såfremt dette ikke er tilfældet, 

medlemsstaten at ændre eller undlade at 

vedtage den foreslåede foranstaltning. 

3.  Inden for en periode på seks 

måneder efter meddelelsen vedtager 

Kommissionen delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29 med 

henblik på at supplere dette direktiv ved at 

opstille en procedure for vedtagelse af de 

foreslåede foranstaltninger, forudsat at de 

er i overensstemmelse med nærværende 

artikel og med artikel 18, eller pålægger, 

såfremt dette ikke er tilfældet, 

medlemsstaten at ændre eller undlade at 

vedtage den foreslåede foranstaltning. 

(Dette ændringsforslag indebærer ændring af artiklen om delegation af beføjelser, så denne 

omfatter en henvisning til dette stykke). 

Begrundelse 

Klassificering af en indenlandsk vandvej som højrisikozone betyder de facto en afgørelse om 

ikke at anerkende manglende anerkendelse af harmoniserede kvalifikationer på det 

pågældende afsnit. En delegeret retsakt er derfor en mere hensigtsmæssig måde at 

gennemføre disse undtagelser end en gennemførelsesretsakt. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) for så vidt angår EU-

kvalifikationscertifikater for 

a) for så vidt angår EU-

kvalifikationscertifikater for 
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besætningsmedlemmer, at der er forelagt 

tilstrækkelig dokumentation, jf. artikel 10, 

stk. 1, litra a) og c) 

dæksbesætningsmedlemmer, at der er 

forelagt tilstrækkelig dokumentation, jf. 

artikel 10, stk. 1, litra a) og c) 

Begrundelse 

Formålet med forslaget er at udvide anvendelsesområdet fra bådsføreren til at omfatte 

dæksbesætningen. 

 

Ændringsforslag  12 

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. Medlemsstaterne kan udarbejde 

uddannelsesprogrammer for de personer, 

der er omhandlet i artikel 4, 5 og 6. 

Medlemsstater skal sikre, at sådanne 

uddannelsesprogrammer, som giver adgang 

til eksamensbeviser eller certifikater, der 

viser, at uddannelses- og 

kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er 

opfyldt, er godkendt af de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, på hvis 

område den pågældende 

uddannelsesinstitution gennemfører sine 

uddannelsesprogrammer. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne anerkender 

eksamensbeviser eller certifikater tildelt 

efter gennemførelsen af de 

uddannelsesprogrammer, der er godkendt 

af andre medlemsstater i 

overensstemmelse med stk. 1. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved anvendelsen af nærværende stykke 

benytter medlemsstaterne objektive, 

gennemsigtige og ikkediskriminerende 

kriterier, der står i rimeligt forhold til 

formålet. 

Ved anvendelsen af nærværende stykke 

benytter medlemsstaterne objektive, 

gennemsigtige og ikkediskriminerende 

kriterier, der står i rimeligt forhold til 

formålet, under hensyntagen til 

principperne om lige muligheder og 

ligestilling mellem kønnene. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a.  Medlemsstaterne drager omsorg 

for, at statsborgere fra andre 

medlemsstater i videst muligt omfang 

garanteres adgang til simulatorer. 

Begrundelse 

Eftersom ikke alle medlemsstater råder over simulatorer, forekommer det logisk, at de, der 

gør, bestræber sig til det yderste på at sikre statsborgere i andre medlemsstater adgang til 

disse, enten til eksamens- eller træningsformål. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Personoplysninger må kun behandles med 

henblik på følgende formål: 

Personoplysninger må kun behandles i 

overensstemmelse med principperne for 

beskyttelse af persondata fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

95/46/EF1a og med henblik på følgende 

formål:  
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 ______________ 

 
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. 

oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne udveksler 

oplysninger med de kompetente 

myndigheder i andre medlemsstater om 

certificering af personer, der er involveret i 

føringen af et fartøj. 

2. Medlemsstaterne udveksler 

oplysninger med de kompetente 

myndigheder i andre medlemsstater om 

certificering af personer, der er involveret i 

føringen af et fartøj. De skal i forbindelse 

hermed til fulde efterleve principperne for 

persondatabeskyttelse fastsat i direktiv 

95/46/EF. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage 

delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1 og 

4, artikel 19 og 21 og artikel 23, stk. 1 og 

2, tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra den 

(*ikrafttrædelse). 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 15, stk. 

1 og 4, artikel 19 og 21 og artikel 23, stk. 1 

og 2, tillægges Kommissionen for en 

periode på fem år fra den [indsæt: dato for 

dette direktivs ikrafttrædelse]. 

Kommissionen udarbejder en rapport om 

delegationen af beføjelser senest ni 

måneder inden afslutningen på en 

femårig periode. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

seks måneder inden udløbet af hver 

periode. 
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Begrundelse 

Uddelegeringen af beføjelser til Kommissionen bør tidsbegrænses og medlovgivernes ret til at 

trække delegationen tilbage bør udtrykkes klart. Artikel 8, stk. 3, bør snarere bestå i en 

delegeret retsakt end en gennemførelsesretsakt og bør derfor inkluderes i artikel 29 om 

udøvelse af delegationen.  

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 32 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Inden for et år efter dette direktivs 

ikrafttræden vedtager Kommissionen 

trinvist delegerede retsakter om 

fastsættelse af: 

1. Inden for et år efter dette direktivs 

ikrafttræden vedtager Kommissionen 

trinvist delegerede retsakter og 

gennemførelsesretsakter om fastsættelse 

af: 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag retter op på en udeladelse, da den efterfølgende liste også vedrører 

gennemførelsesretsakter, der skal vedtages af Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 
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Artikel 34 – stk. 3 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Besætningsmedlemmer, bortset fra 

bådførere, med et kvalifikationscertifikat, 

der er udstedt af en medlemsstat før datoen 

for udløbet af overgangsperioden som 

omhandlet i artikel 35, eller et 

kvalifikationsbevis, der er anerkendt i en 

eller flere medlemsstater, kan stadig 

anvende dette certifikat eller 

kvalifikationsbevis i op til ti år efter denne 

dato. Besætningsmedlemmer, bortset fra 

bådførere, kan i løbet af denne periode 

fortsat støtte sig til direktiv 2005/35/EF 

med henblik på andre medlemsstaters 

myndigheders anerkendelse af deres 

kvalifikationer. De kan inden udløbet af 

denne periode ansøge en kompetent 

myndighed, der udsteder sådanne 

certifikater, om et EU-

kvalifikationscertifikat eller et certifikat i 

medfør af artikel 9, stk. 2, forudsat at de 

forelægger tilstrækkelig dokumentation 

som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) 

og c), og ved hjælp af en søfartsbog 

dokumenterer følgende sejltid: 

3. Besætningsmedlemmer, bortset fra 

bådførere, med et kvalifikationscertifikat, 

der er udstedt af en medlemsstat før datoen 

for udløbet af overgangsperioden som 

omhandlet i artikel 35, eller et 

kvalifikationsbevis, der er anerkendt i en 

eller flere medlemsstater, kan stadig 

anvende dette certifikat eller 

kvalifikationsbevis i op til ti år efter denne 

dato. Besætningsmedlemmer, bortset fra 

bådførere, kan i løbet af denne periode 

fortsat støtte sig til direktiv 2005/35/EF 

med henblik på andre medlemsstaters 

myndigheders anerkendelse af deres 

kvalifikationer. De kan inden udløbet af 

denne periode ansøge en kompetent 

myndighed, der udsteder sådanne 

certifikater, om et EU-

kvalifikationscertifikat eller et certifikat i 

medfør af artikel 9, stk. 2, forudsat at de 

forelægger tilstrækkelig dokumentation 

som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) 

og c), og ved hjælp af en søfartsbog eller 

logbog dokumenterer følgende sejltid: 

Begrundelse 

Logbøger skal også være en mulig måde til at registrere sejladstider. Endvidere er begge 

referenceredskaber ensartet behandlet i det efterfølgende stk. 4.  

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 

love og administrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomme dette direktiv senest [tre 

år efter ikrafttrædelsen]. De tilsender 

straks Kommissionen disse love og 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 

love og administrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomme dette direktiv pr. [fem år 

efter dette direktivs ikrafttrædelse]. De 

tilsender straks Kommissionen disse love 
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bestemmelser. og bestemmelser. 

Begrundelse 

I modsætning til, hvad titlen på forslaget muligvis antyder, opstiller det fremtidige direktiv 

ikke blot et system for gensidig anerkendelse af kvalifikationer, men harmoniserer også al 

uddannelse og kvalifikationsprocedurer vedrørende sejlads ad indre vandveje. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne og personalet mere tid til at tilpasse sig. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 37 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Dette direktiv er rettet til de 

medlemsstater, der råder over indre 

vandveje, jf. artikel 3. 

Begrundelse 

Ligesom direktivet om tekniske krav til fartøjer på de indre vandveje, bør dette direktiv kun 

gøres bindende for de medlemsstater, hvor de relevante indre vandveje findes. 
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