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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0638/2008, ingiven av Martin Romein (nederländsk medborgare), 
om mottagandet av ett internationellt kompetensbevis i Nederländerna

1. Sammanfattning av framställningen

När framställaren bodde i England fick han ett internationellt kompetensbevis (internationellt 
båtförarcertifikat), som utfärdades av Royal Yachting Association. Framställaren flyttade 
senare till Nederländerna och var då även tvungen att registrera sin båt i Nederländerna. Han 
ville också byta sitt engelska kompetensbevis mot ett nederländskt kompetensbevis, eftersom 
den myndighet som utfärdar det internationella kompetensbeviset måste överensstämma med 
det land där båten är registrerad. Enligt det nederländska ministeriet för kommunikationer och 
offentliga arbeten måste framställaren först genomgå den utbildning som berättigar till ett 
nederländskt båtförarcertifikat innan han kan komma ifråga för ett nederländskt 
kompetensbevis. Under tiden kan framställaren inte åka med sin båt till andra 
EU-medlemsstater. Framställaren anser att Nederländerna måste erkänna det engelska 
kompetensbeviset. Han anser att situationen inte är förenlig med EU-lagstiftningen om den 
fria rörligheten för personer och anser dessutom att det är ologiskt att EU-medborgare tvingas 
ta båtförarcertifikat i varje medlemsstat som de råkar bo i.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren, som är nederländsk medborgare, fick först ett italienskt båtförarcertifikat för 
fritidsbåtar för sin båt som är registrerad i Italien. När han flyttade till England godkände de 
nationella myndigheterna inte detta certifikat och utfärdade därför ett internationellt 
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kompetensbevis grundat på det brittiska certifikat han tidigare fått av Royal Yachting 
Association.

När framställaren flyttade till Nederländerna, där han hade sin båt registrerad, godkände inte 
de nederländska myndigheterna det internationella kompetensbeviset som utfärdats i England. 
De nederländska myndigheterna krävde att han skulle genomgå en utbildning för att få ett 
nederländskt båtförarcertifikat innan han blev berättigad till ett internationellt 
kompetensbevis.

Det verkar alltså som om framställaren för närvarande inte får använda sin båt i andra 
EU-medlemsstater än de som utfärdat certifikat för fritidsbåt, nämligen Italien och England.

Framställaren hävdar att denna praxis, enligt vilken man inte får framföra en båt i en 
medlemsstat om man inte har ett nationellt kompetensbevis för fritidsbåtar, är en överträdelse 
av EU:s lagstiftning om fri rörlighet för personer. Han anser också att det inte finns någon 
logik i att tvinga europeiska medborgare att skaffa nationella certifikat i varje medlemsstat 
som de bor i.

Även om frågan som framställaren tar upp har anknytning till en situation som handlar om 
gränsöverskridande omfattas den inte av lagstiftningen om fri rörlighet för personer enligt 
definition i artikel 18 i EG-fördraget.

Enligt artikel 18 i EG-fördraget ska alla medborgare inom unionen ha rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier om inte annat följer av de begränsningar och 
villkor som föreskrivs i fördraget och i bestämmelserna om genomförande av fördraget.

Begränsningarna och villkoren anges i direktiv 2004/38/EG1 om unionsmedborgares och 
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i medlemsstaterna. I 
direktivet fastställs de villkor som gäller för att EU-medborgare och deras familjemedlemmar 
ska kunna resa in i en medlemsstat och bosätta sig inom dess territorium. Frågan om 
ömsesidigt erkännande av nationella båtförarcertifikat omfattas inte av detta direktiv.

Det aktuella fallet handlar om att ett kompetensbevis för fritidsbåtar inte har erkänts och 
gäller alltså inte yrkesmässigt framförande av båtar. Det erkännande av certifikat som 
framställaren ansöker om handlar alltså inte om erkännandet av yrkeskvalifikationer för att 
arbeta inom ett reglerat yrke i en annan medlemsstat än den där beviset för 
yrkeskvalifikationerna har utfärdats.

Direktiv 2005/36/EC2 om erkännande av yrkeskvalifikationer är därför inte tillämplig i detta 
fall. Eftersom det här inte handlar om en yrkesmässig verksamhet omfattas det inte heller av 
direktiv 2005/45/EG3 om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av 
medlemsstaterna. I detta direktiv fastställs villkoren för erkännande av certifikat utfärdade av 
medlemsstaterna för officerare och manskap inom kommersiell sjöfart.

                                               
1 EUT L 158, 30.4.2002, s. 77–123.
2 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22–142.
3 EUT L 255, 30.9.2005, s. 160–163.
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Det finns inga särskilda föreskrifter i gemenskapsrätten om erkännandet av 
kompetenscertifikat för att framföra fritidsbåtar. Den omständighet som framställaren anför, 
dvs. att brittiska och nederländska myndigheter vägrat erkänna certifikat för fritidsbåtar som 
utfärdats av italienska respektive brittiska myndigheter, utgör därför inte en överträdelse av 
gemenskapsrätten.


