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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0638/2008 af Martin Romein, nederlandsk statsborger, om opnåelse 
af internationalt kompetencebevis i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren opnåede et internationalt kompetencebevis (international tilladelse til sejlads), 
som blev udstedt af Royal Yachting Association, mens hans boede i Det Forenede Kongerige. 
Senere flyttede han til Nederlandene og blev derfor bedt om at registrere sin båd der. Han 
ønskede også at udskifte sit britiske kompetencebevis med et tilsvarende nederlandsk bevis, 
idet nationaliteten af det organ, der udstedte kompetencebeviset, skulle være den samme som 
der, hvor båden er registreret. Det nederlandske transport- og søfartsministerium anførte 
imidlertid, at andrageren først skulle gennemføre en uddannelse for at få den nederlandske 
tilladelse til sejlads, før han kunne komme i betragtning til et nederlandsk kompetencebevis. I 
mellemtiden kan andrageren ikke sejle sin båd til andre EU-medlemsstater. Han mener, at 
Nederlandene bør anerkende det britiske kompetencebevis. Han mener, at denne situation er i 
strid med EU's lovgivning om fri bevægelighed, og mener også, at det er ulogisk, at EU-
borgerne skal indhente en national tilladelse til sejlads i alle medlemsstater, som de 
tilfældigvis bor i.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren, som er nederlandsk statsborger, fik først udstedt et italiensk certifikat til 
lystbåde, så han kunne sejle sin italiensk indregistrerede båd. Da han flyttede til Det Forenede 
Kongerige ville de nationale myndigheder ikke anerkende dette certifikat, hvorfor han fik 
udstedt et internationalt kompetencebevis på grundlag af sit britiske certifikat, som han 
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tidligere havde fået udstedt af Royal Yachting Association.

Da andrageren flyttede til Nederlandene, hvor hans båd blev indregistreret, ville de 
kompetente nederlandske myndigheder ikke anerkende hans internationale kompetencebevis, 
som var udstedt i Det Forenede Kongerige. Myndighederne krævede, at han skulle 
gennemføre en uddannelse for at få udstedt den nederlandske tilladelse til sejlads, før han 
kunne få et internationalt kompetencebevis.  

Derfor kan andrageren tilsyneladende indtil videre ikke sejle sin båd i andre EU-
medlemsstater end der, hvor han har fået udstedt certifikater til sejlads med lystbåde, dvs. i
Italien og Det Forenede Kongerige.

Andrageren gør gældende, at denne praksis med, at man ikke kan sejle i en medlemsstat, hvor 
man ikke har fået udstedt et internationalt kompetencebevis for lystbåde, er i strid med den 
europæiske lovgivning om fri bevægelighed for personer. Han mener også, at det er ulogisk, 
at EU-borgerne skal opnå et nationalt kompetencebevis til sejlads i alle medlemsstater, som 
de tilfældigvis bor i.

Selv om det spørgsmål, andrageren rejser, har et grænseoverskridende element, falder det ikke 
ind under lovgivningen om den frie bevægelighed for personer, som det er defineret i EF-
traktatens artikel 18.

I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil.

De respektive begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF1 om unionsborgeres 
og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. 
Dette direktiv indeholder betingelserne for udøvelse af retten til fri bevægelighed og ophold 
for unionsborgere og deres familiemedlemmer. Spørgsmålet om gensidig anerkendelse af 
nationale tilladelser til sejlads henhører ikke under direktivets anvendelsesområde.

Denne sag omhandler manglende anerkendelse af kompetencebeviser for sejlads med lystbåde 
og dermed ikke professionel sejlads. Derfor vedrører den anerkendelse af certifikater, som 
andrageren ønsker, ikke anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er påkrævet 
for at få adgang til et lovreguleret erhverv i en anden medlemsstat end den, hvor 
kvalifikationerne er erhvervet.

Derfor finder direktiv 2005/36/EF2 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ikke 
anvendelse i denne sag. Da denne aktivitet ikke er en erhvervsmæssig aktivitet, falder den 
heller ikke ind under anvendelsesområdet for direktiv 2005/45/EF3 om gensidig anerkendelse 
af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne. Dette direktiv omhandler gensidig 
anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne til officerer og menige i 
handelsflåden.

                                               
1 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77-123. 
2 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142.
3 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160-163.
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Fællesskabslovgivningen indeholder ikke specifikke bestemmelser om anerkendelse af 
kompetencebeviser for sejlads med lystbåde. Derfor er Det Forenede Kongeriges og 
Nederlandenes myndigheders manglende anerkendelse af de certifikater, der er udstedt af de 
italienske og britiske myndigheder til sejlads med lystbåde, ikke i strid med fællesskabsretten, 
som andrageren gør gældende." 


