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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De flesta medlemsstater kombinerar 
redan obligatoriska besiktningar för en 
säker drift av ro-ro-passagerarfartyg i 
reguljär trafik med andra typer av 
besiktningar och inspektioner när så är 
möjligt, nämligen flaggstatsbesiktningar 
och hamnstatskontrollinspektioner. För att 
ytterligare minska inspektionsinsatserna 
och maximera den tid under vilken fartyget 
kan utnyttjas kommersiellt, bör 
bestämmelserna om fartyg som omfattas av 
hamnstatskontrollinspektioner därför 
överföras till direktiv 2009/16/EG och det 
här direktivets tillämpningsområde bör 
begränsas till ro-ro-passagerarfartyg och 
höghastighetspassagerarfartyg som 
används i reguljär trafik mellan hamnar i 
en medlemsstat eller mellan en hamn i en 
medlemsstat och en hamn i ett tredjeland 
när fartyget för den berörda 

(3) De flesta medlemsstater kombinerar 
redan obligatoriska besiktningar för en 
säker drift av ro-ro-passagerarfartyg i 
reguljär trafik med andra typer av 
besiktningar och inspektioner när så är 
möjligt, nämligen flaggstatsbesiktningar 
och hamnstatskontrollinspektioner. För att 
ytterligare minska inspektionsinsatserna 
och maximera den tid under vilken fartyget 
kan utnyttjas kommersiellt, samtidigt som 
man fortsätter att säkerställa höga 
säkerhetsstandarder som inte bör 
urvattnas, bör bestämmelserna om fartyg 
som omfattas av 
hamnstatskontrollinspektioner därför 
överföras till direktiv 2009/16/EG och det 
här direktivets tillämpningsområde bör 
begränsas till ro-ro-passagerarfartyg och 
höghastighetspassagerarfartyg som 
används i reguljär trafik mellan hamnar i 
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medlemsstatens flagg. en medlemsstat eller mellan en hamn i en 
medlemsstat och en hamn i ett tredjeland 
när fartyget för den berörda 
medlemsstatens flagg. När det gäller 
fartyg som för en medlemsstats flagg och 
ro-ro-passagerarfartyg och 
höghastighetspassagerarfartyg som 
används i reguljär trafik mellan en 
medlemsstat och ett tredjeland gäller 
regelverket i direktiv 2009/16/EG i de fall 
där fartyget inte för den berörda 
medlemsstatens flagg.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt direktiv 1999/35/EG måste 
värdstaterna utföra en särskild besiktning 
och en besiktning under en reguljär resa 
inom varje tolvmånadersperiod. Även om 
detta krav syftade till att säkerställa att 
dessa två besiktningar utförs med ett visst 
intervall har kontrollen av 
ändamålsenligheten i enlighet med 
programmet om lagstiftningens 
ändamålsenlighet visat att detta inte alltid 
är fallet. För att undanröja tvetydigheten i 
detta krav och säkerställa en gemensam 
säkerhetsnivå bör det klargöras att de två 
årliga inspektionerna bör genomföras 
regelbundet, med sex månaders mellanrum 
.

(5) Enligt direktiv 1999/35/EG måste 
värdstaterna utföra en särskild besiktning 
och en besiktning under en reguljär resa 
inom varje tolvmånadersperiod. Även om 
detta krav syftade till att säkerställa att 
dessa två besiktningar utförs med ett 
tillräckligt långt intervall har kontrollen av 
ändamålsenligheten i enlighet med 
programmet om lagstiftningens 
ändamålsenlighet visat att detta inte alltid 
är fallet. För att förtydliga systemet för 
inspektioner och säkerställa en 
harmoniserad inspektionsram som 
garanterar en hög säkerhetsnivå, samtidigt 
som de gemensamma behoven för 
tjänsterna beaktas, bör det klargöras att de 
två årliga inspektionerna bör genomföras 
regelbundet, med cirka sex månaders 
mellanrum. Dessa på varandra följande 
inspektioner bör tidsmässigt inte ligga 
mindre än fyra månader eller mer än åtta 
månader från varandra.  Likaså ska 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån genomföra 
och lägga fram en undersökning om de 
verkliga konsekvenserna av tillämpningen 
av detta direktiv.



<NuPE>PE611.455</NuPE>/ 3

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Med tanke på deras höga och 
specifika riskprofil bör ro-ro-
passagerarfartyg och 
höghastighetspassagerarfartyg 
systematiskt betraktas som högriskfartyg 
och därför inspekteras med prioritet. Som 
sådana bör inspektionerna av ro-ro-
passagerarfartyg ingå i det totala antalet 
årliga inspektioner som varje medlemsstat 
ska utföra i enlighet med artikel 5 i 
direktiv 2009/16/EG, och därför bör 
bilaga II till direktivet ändras i enlighet 
med detta.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Inspektionerna bör även beakta 
arbetsmiljön och besättningens liv 
ombord, eftersom säkerhet och sociala 
aspekter är nära sammanflätade.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) reguljär trafik: en serie överfarter 
med ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg mellan två 
eller fler hamnar, eller en serie resor från 
och till samma hamn utan mellanliggande 
hamnbesök, antingen

(5) reguljär trafik: en serie överfarter 
med ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg mellan två 
eller fler hamnar, eller en serie resor från 
och till samma hamn utan mellanliggande 
hamnbesök, enligt offentligt tillgängliga 
eller planerade tidtabeller för avgångar 
och ankomster, antingen
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) inspektör: en offentligt anställd 
tjänsteman eller annan person som är 
godkänd av medlemsstatens behöriga 
myndighet för att utföra de inspektioner 
som föreskrivs i detta direktiv, som är 
ansvarig inför den behöriga myndigheten 
och som uppfyller de minimikriterier som 
anges i bilaga XI till direktiv 2009/16/EG.

(12) inspektör: en offentligt anställd 
tjänsteman eller annan person som är 
godkänd av medlemsstatens behöriga 
myndighet för att utföra de inspektioner 
som föreskrivs i detta direktiv, och som är 
ansvarig inför den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) medlemsstatens behöriga 
myndighet: den myndighet som har utsetts 
av medlemsstaten i enlighet med detta 
direktiv och som ansvarar för att utföra de 
uppgifter som den tilldelats genom detta 
direktiv.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg sätts i 
reguljär trafik som omfattas av detta 
direktiv ska medlemsstaterna genomföra 
en inspektion, bestående av följande:

1. Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg sätts i 
reguljär trafik som omfattas av detta 
direktiv ska medlemsstatens behöriga 
myndighet genomföra en inspektion, 
bestående av följande:
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Vid inspektioner innan ett fartyg 
sätts i reguljär trafik får en medlemsstat 
bortse från vissa krav eller förfaranden 
som anges eller fastställs i bilagorna I och 
II och som är relevanta för en årlig 
flaggstatsbesiktning eller inspektion som 
genomförts under de senaste sex 
månaderna, för vilka de relevanta 
förfaranden och riktlinjer för 
besiktningar som beskrivs i HSSC eller 
förfaranden som är avsedda att uppnå 
samma syfte har följts. Medlemsstaterna 
ska föra över relevanta uppgifter till 
inspektionsdatabasen i enlighet med 
artikel 10.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg ska tas i 
bruk i annan reguljär trafik ska 
medlemsstaten ta hänsyn till inspektioner 
och besiktningar som tidigare har utförts 
för det fartyget innan det togs i bruk i 
tidigare reguljär trafik som omfattas av 
detta direktiv. Om den nya medlemsstaten 
är tillfreds med dessa tidigare inspektioner 
och besiktningar, och om de är relevanta 
för de nya trafikförhållandena, behöver inte 
de inspektioner och besiktningar som 
föreskrivs i artikel 3.1 tillämpas innan ro-
ro-passagerarfartyget eller 
höghastighetspassagerarfartyget tas i bruk i 
den nya reguljära trafiken.

1. När ett ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg ska tas i 
bruk i annan reguljär trafik kan 
medlemsstaten ta hänsyn till inspektioner 
och besiktningar som tidigare har utförts 
för det fartyget innan det togs i bruk i 
tidigare reguljär trafik som omfattas av 
detta direktiv. Om den nya medlemsstaten 
är tillfreds med dessa tidigare inspektioner 
och besiktningar, och om de är relevanta 
för de nya trafikförhållandena, behöver inte 
de inspektioner och besiktningar som 
föreskrivs i artikel 3.1 tillämpas innan ro-
ro-passagerarfartyget eller 
höghastighetspassagerarfartyget tas i bruk i 
den nya reguljära trafiken.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att en okulärinspektion och en 
kontroll av dokumenten inte inger några 
farhågor om att ro-ro-passagerarfartyget 
eller höghastighetspassagerarfartyget inte 
skulle uppfylla de nödvändiga kraven för 
säker drift, och

(Berör inte den svenska versionen.)

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En inspektion under reguljär trafik, 
tidigast fem månader och senast sju 
månader efter inspektionen. Denna 
inspektion ska omfatta de punkter som 
anges i bilaga III och ett tillräckligt antal 
av de punkter som förtecknas i bilagorna I 
och II för att se till att ro-ro-
passagerarfartyget eller 
höghastighetspassagerarfartyget 
fortfarande uppfyller alla nödvändiga krav 
för säker drift.

(b) En andra inspektion, under reguljär 
trafik, tidigast fyra månader och senast åtta 
månader efter den första inspektionen som 
avses i led a. Den andra inspektion ska 
omfatta de punkter som anges i bilaga III 
och, i enlighet med inspektörens 
sakkunniga bedömning, ett tillräckligt 
antal av de punkter som förtecknas i 
bilagorna I och II för att se till att ro-ro-
passagerarfartyget eller 
höghastighetspassagerarfartyget 
fortfarande uppfyller alla nödvändiga krav 
för säker drift.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlemsstat ska utföra en 
inspektion i enlighet med bilaga II varje 
gång ro-ro-passagerarfartyget eller 
höghastighetspassagerarfartyget genomgår 

3. En medlemsstat ska utföra en 
inspektion i enlighet med bilaga II varje 
gång ro-ro-passagerarfartyget eller 
höghastighetspassagerarfartyget genomgår 
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reparationer, ombyggnader och ändringar i 
väsentligt avseende, vid förändringar i 
driftsledning eller vid överföring till ny 
klass. Medlemsstaten får dock vid 
förändringar i driftsledning eller vid 
överföring till ny klass, undanta fartyget 
från den inspektion som krävs enligt 
denna punkt, efter att ha tagit hänsyn till 
tidigare inspektioner av fartyget, och 
under förutsättning att fartygets säkra 
drift inte påverkas av förändringen eller 
överföringen.

reparationer, ombyggnader och ändringar i 
väsentligt avseende, vid förändringar i 
driftsledning eller vid överföring till ny 
klass.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om bristerna innebär otvetydig fara 
för säkerhet eller hälsa eller medför 
omedelbar fara för liv, ro-ro-
passagerarfartyget eller 
höghastighetspassagerarfartyget, dess 
besättning och passagerare, ska 
medlemsstaten försäkra sig om att fartyget 
blir föremål för ett förbud mot resa. En 
kopia av förbudet mot resa ska också 
lämnas till befälhavaren.

2. Om bristerna hos ro-ro-
passagerarfartyget eller 
höghastighetspassagerarfartyget innebär 
otvetydig fara för säkerhet eller medför 
omedelbar fara för besättningens och 
passagerarnas hälsa och liv, ska 
medlemsstaten försäkra sig om att fartyget 
blir föremål för ett förbud mot resa. En 
kopia av förbudet mot resa ska också 
lämnas till befälhavaren.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förbudet mot resa får inte hävas 
förrän faran har avlägsnats eller 
medlemsstaten har fastställt att fartyget, 
med förbehåll för nödvändiga villkor, kan 
gå till sjöss eller fortsätta driften utan fara 
för passagerarnas eller besättningens 
säkerhet och hälsa, eller fara för ro-ro-
passagerarfartyget, 
höghastighetspassagerarfartyget eller andra 

3. Förbudet mot resa får inte hävas 
förrän faran har avlägsnats på ett 
tillförlitligt sätt eller medlemsstaten har 
fastställt att fartyget, med förbehåll för 
nödvändiga villkor, kan gå till sjöss eller 
fortsätta driften utan fara för passagerarnas 
eller besättningens säkerhet och hälsa, eller 
fara för ro-ro-passagerarfartyget, 
höghastighetspassagerarfartyget eller andra 
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fartyg. fartyg.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaten får tillåta att ett ro-
ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg som är 
föremål för ett förbud mot resa flyttas från 
en del av hamnen till en annan om det 
behövs för att undvika trängsel i hamnen 
och om det kan ske utan fara. Det ska dock 
inte tas hänsyn till risken för trängsel i 
hamnen då det fattas beslut om ett förbud 
mot resa eller ett sådant förbud hävs.   
Hamnmyndigheter eller hamnorgan ska 
underlätta mottagandet av sådana fartyg.

7. Medlemsstatens behöriga myndighet 
får tillåta att ett ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg som är 
föremål för ett förbud mot resa flyttas från 
en del av hamnen till en annan om det 
behövs för att undvika trängsel i hamnen 
och om det kan ske utan fara. Det ska dock 
inte tas hänsyn till risken för trängsel i 
hamnen då det fattas beslut om ett förbud 
mot resa eller ett sådant förbud hävs. 
Hamnmyndigheter eller hamnorgan ska 
underlätta mottagandet av sådana fartyg.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de inspektioner som avses i 
artiklarna 3 och 5 bekräftar eller avslöjar 
brister som motiverar ett förbud mot resa 
ska alla kostnader i samband med 
inspektionerna täckas av företaget.

1. Om de inspektioner som avses i 
artiklarna 3 och 5 bekräftar eller avslöjar 
brister som motiverar ett förbud mot resa 
ska alla kostnader i samband med 
inspektionerna täckas av företaget. 
Eventuella ytterligare kostnader för 
hamnen regleras av avtalsförhållandet 
mellan operatören och hamnen.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utveckla, 1. Kommissionen ska utveckla, 
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underhålla och uppdatera en 
inspektionsdatabas som kommer att 
innehålla all information som krävs för 
genomförandet av det inspektionssystem 
som föreskrivs i detta direktiv eller 
ytterligare stärka den inspektionsdatabas 
som avses i artikel 24 i direktiv 
2009/16/EG.

underhålla och uppdatera en 
inspektionsdatabas som kommer att 
innehålla all information som krävs för 
genomförandet av det inspektionssystem 
som föreskrivs i detta direktiv och som 
kommer att vara ansluten till den 
inspektionsdatabas som avses i artikel 24 i 
direktiv 2009/16/EG.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
informationen om inspektioner som utförs i 
enlighet med detta direktiv, inbegripet om 
brister och förbud mot resa, överförs till 
inspektionsdatabasen så snart som 
inspektionsrapporten har färdigställts eller 
förbudet mot resa har hävts. Med 
beaktande av uppgifterna i den 
informationen, ska bestämmelserna i bilaga 
XIII till direktiv 2009/16/EG gälla i 
tillämpliga delar.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
informationen om inspektioner som utförs i 
enlighet med detta direktiv, inbegripet om 
brister och förbud mot resa, överförs till 
inspektionsdatabasen inom 24 timmar 
efter att inspektionsrapporten har 
färdigställts eller förbudet mot resa har 
hävts. Med beaktande av uppgifterna i den 
informationen, ska bestämmelserna i bilaga 
XIII till direktiv 2009/16/EG gälla i 
tillämpliga delar.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [dagen för ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den [dagen för ikraftträdande]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden på fem år. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 



<NuPE>PE611.455</NuPE>/ 10

SV

motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led 3
Direktiv 2009/16/EG
Artikel 14a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ett ro-ro-passagerarfartyg eller 
ett höghastighetspassagerarfartyg har varit 
föremål för en inspektion, ska en sådan 
inspektion registreras som en utökad 
inspektion i inspektionsdatabasen och 
beaktas för tillämpningen av artiklarna 10, 
11 och 12 samt för beräkning av 
fullgörandet av varje medlemsstats 
inspektionsplikt, i den mån alla punkter 
som avses i bilaga VII till detta direktiv 
omfattas.”

4. När ett ro-ro-passagerarfartyg eller 
ett höghastighetspassagerarfartyg har varit 
föremål för en inspektion, ska en sådan 
inspektion registreras som en utökad 
inspektion i inspektionsdatabasen och 
beaktas för tillämpningen av artiklarna 10, 
11 och 12 samt för beräkning av 
fullgörandet av varje medlemsstats 
inspektionsplikt, i den mån alla punkter 
som avses i bilaga VII till detta direktiv 
omfattas.” Den ska ingå i det totala 
antalet obligatoriska inspektioner som 
varje medlemsstat ska utföra i enlighet 
med artikel 5.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led 3
Direktiv 2009/16/EG
Artikel 14a – punkt 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Inspektören från hamnstatens 
behöriga myndighet får vid en inspektion 
av ett ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg samtycka 
till att en inspektör för hamnstatskontroll 
från en annan medlemsstat, som ska 
agera i egenskap av observatör, medföljer. 
Om fartyget för en medlemsstats flagg ska 
hamnstaten, på begäran, bjuda in en 
representant för flaggstaten att medfölja 
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under inspektionen som observatör.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2009/16/EG
Artikel 19 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande punkt 10a ska läggas till i 
artikel 19:
10a. När inspektionen utövas i enlighet 
med detta direktiv ska alla tänkbara 
ansträngningar göras för att undvika att 
ett fartyg kvarhålls eller försenas utan 
tillräcklig anledning.


