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BIJLAGE 

RECTIFICATIE 

van Richtlijn 2012/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 

houdende wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimumopleidingsniveau van 

zeevarenden 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 343 van 14 december 2012) 

Bladzijde 89, artikel 1, punt 26), vervangen artikel 30 

in plaats van: 

"Artikel 30 

Overgangsbepalingen 

 

Voor de zeevarenden die goedgekeurde diensttijd, een goedgekeurd onderwijs- en 

opleidingsprogramma of een goedgekeurde cursus hebben aangevat vóór 1 juli 2013, kunnen 

lidstaten tot 1 januari 2017 vaarbevoegdheidsbewijzen blijven afgeven, erkennen en officieel 

verklaren in overeenstemming met de eisen in deze richtlijn zoals zij voor 3 januari 2013 waren. 

 

Tot 1 januari 2017 kunnen lidstaten vaarbevoegdheidsbewijzen en officiële verklaringen blijven 

vernieuwen en de geldigheid ervan blijven verlengen in overeenstemming met de eisen in deze 

richtlijn zoals zij voor 3 januari 2013 waren.", 

lezen: 

"Artikel 30 

Overgangsbepalingen 

 

Voor de zeevarenden die goedgekeurde diensttijd, een goedgekeurd onderwijs- en 

opleidingsprogramma of een goedgekeurde cursus hebben aangevat vóór 1 juli 2013, kunnen 

lidstaten tot en met 1 januari 2017 vaarbevoegdheidsbewijzen blijven afgeven, erkennen en officieel 

verklaren in overeenstemming met de eisen in deze richtlijn zoals zij voor 3 januari 2013 waren. 
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Tot en met 1 januari 2017 kunnen lidstaten vaarbevoegdheidsbewijzen en officiële verklaringen 

blijven vernieuwen en de geldigheid ervan blijven verlengen in overeenstemming met de eisen in 

deze richtlijn zoals zij voor 3 januari 2013 waren.". 

Bladzijde 93, bijlage I, hoofdstuk II, voorschrift II/5, punt 4 

in plaats van: 

"4. Tot 1 januari 2017 mag een lidstaat die ook partij is bij de Certification of Able Seamen 

Convention, 1946 (nr. 74) van de Internationale Arbeidsorganisatie vaarbevoegdheidsbewijzen en 

officiële verklaringen blijven vernieuwen en de geldigheid ervan blijven verlengen in 

overeenstemming met het genoemde verdrag.", 

lezen: 

"4. Tot en met 1 januari 2017 mag een lidstaat die ook partij is bij de Certification of Able 

Seamen Convention, 1946 (nr. 74) van de Internationale Arbeidsorganisatie 

vaarbevoegdheidsbewijzen en officiële verklaringen blijven vernieuwen en de geldigheid ervan 

blijven verlengen in overeenstemming met het genoemde verdrag.". 
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