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_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att en hög säkerhetsnivå ska 
kunna upprätthållas, som garanteras genom 
gemensamma säkerhetsnormer som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/45/EG16, och för att bevara 
lika villkor, bör tillämpningen av det 
direktivet förbättras. Direktiv 2009/45/EG 
bör endast tillämpas på passagerarfartyg 
och fartyg för vilka säkerhetsnormer finns. 
Ett antal specifika fartygstyper bör därför 
undantas från tillämpningsområdet, t.ex. 
tendrar, segelfartyg och fartyg som 
transporterar utbildad personal som är 
sysselsatt ombord för fartygets behov eller 
på havsbaserade anläggningar.

(1) För att en hög säkerhetsnivå och 
passagerarnas förtroende ska kunna 
upprätthållas, som garanteras genom 
gemensamma säkerhetsnormer som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/45/EG16, och för att bevara 
lika villkor, bör tillämpningen av det 
direktivet förbättras. Direktiv 2009/45/EG 
bör endast tillämpas på passagerarfartyg 
och fartyg för vilka säkerhetsnormer finns. 
Ett antal specifika fartygstyper bör därför 
undantas från tillämpningsområdet, t.ex. 
tendrar, segelfartyg och fartyg som 
transporterar utbildad personal som är 
sysselsatt ombord för fartygets behov eller 
på havsbaserade anläggningar.

_________________ _________________
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/45/EG av den 6 maj 2009 om 
säkerhetsbestämmelser och 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/45/EG av den 6 maj 2009 om 
säkerhetsbestämmelser och 
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säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EUT 
L 163, 25.6.2009, s. 1).

säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EUT 
L 163, 25.6.2009, s. 1).

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Tendrar som medförs ombord på 
fartyg används för att transportera 
passagerare från passagerarfartyg direkt 
till land och tillbaka, längs den kortaste 
sjöfartsrutten. De är olämpliga, och bör 
inte användas, för andra typer av tjänster 
såsom sightseeingutflykter längs kuster. 
Sådana utflykter bör tillhandahållas av 
fartyg som uppfyller kuststatens krav för 
passagerarfartyg, enligt vad som 
föreskrivs bland annat i IMO:s riktlinjer 
(MSC.1/Circ. 1417 om riktlinjer för 
tendrar för passagerarfartyg). 
Kommissionen bör bedöma behovet av 
gemensamma europeiska krav, inbegripet 
tvingande föreskrifter, för tendrar som 
medförs ombord på fartyg, och den bör 
utfärda specifika riktlinjer före 2020, i 
syfte att bland annat underlätta 
harmoniseringen av bestämmelser och 
normer mellan medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/45/EG omfattar inte 
passagerarfartyg som inte drivs 
mekaniskt. Segelfartyg bör inte certifieras 
i enlighet med det direktivet då den 
mekaniska framdrivningen på dessa 
fartyg endast är avsedd att användas som 
hjälp och i nödsituationer. Kommissionen 
bör därför bedöma behovet av 
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gemensamma europeiska krav för denna 
kategori av passagerarfartyg, och bör 
under alla omständigheter publicera 
särskilda riktlinjer senast 2020. Syftet 
med dessa riktlinjer bör även vara att 
underlätta harmoniseringen av de 
bestämmelser och normer som används i 
medlemsstaterna, utan att man för den 
skull lägger till ytterligare krav utöver de 
som redan fastställs i IMO:s 
bestämmelser.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Havsbaserade anläggningar 
betjänas av fartyg som transporterar 
arbetstagare. Dessa arbetstagare är 
skyldiga att med godkänt resultat 
genomgå obligatorisk säkerhetsutbildning 
och uppfylla vissa obligatoriska krav 
avseende medicinsk lämplighet. 
Arbetstagarna bör därför betraktas som 
”speciella” passagerare som måste 
omfattas av andra och specifika 
säkerhetsbestämmelser, utanför 
tillämpningsområdet för detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör aktivt stödja IMO:s 
arbete beträffande säkerhetsnormer för 
fartyg inom offshoresektorn med 
hänvisning till IMO:s resolution 
MSC.418(97).

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programmet om lagstiftningens 
ändamålsenlighet (Refit-programmet)17 har 
visat att inte alla medlemsstater certifierar 
fartyg i aluminium enligt direktiv 
2009/45/EG. Detta skapar en obalanserad 

(2) Programmet om lagstiftningens 
ändamålsenlighet (Refit-programmet)17 har 
visat att inte alla medlemsstater certifierar 
fartyg i aluminium enligt direktiv 
2009/45/EG. Detta skapar en obalanserad 
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situation som undergräver målet att uppnå 
en gemensam hög säkerhetsnivå för 
passagerare som färdas ombord på fartyg i 
unionen. För att undvika olikheter i 
tillämpningen till följd av tolkningen av 
direktivets tillämpningsområde vad gäller 
definitionen av aluminium som ett 
likvärdigt material och tillämpligheten av 
motsvarande brandskyddsnormer bör 
definitionen av likvärdigt material 
förtydligas.

situation som undergräver målet att uppnå 
en gemensam hög säkerhetsnivå för 
passagerare som färdas ombord på fartyg i 
unionen. För att undvika olikheter i 
tillämpningen till följd av tolkningen av 
direktivets tillämpningsområde vad gäller 
definitionen av aluminium som ett 
likvärdigt material och tillämpligheten av 
motsvarande brandskyddsnormer bör 
definitionen av likvärdigt material 
förtydligas. Följaktligen bör aluminium 
anses vara ett material likvärdigt med stål 
i alla medlemsstater. Det har dock 
konstaterats att de befintliga nationella 
bestämmelserna för fartyg i aluminium 
säkerställer en hög säkerhetsnivå för 
passagerare som färdas ombord inrikes. 
Medlemsstaterna bör därför kunna 
behålla sina nuvarande strängare 
metoder för förebyggande av brand. 

_________________ _________________
17 KOM(2015) 508. 17 KOM(2015) 508.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att öka den rättsliga klarheten 
och följdriktigheten bör ett antal 
definitioner och hänvisningar uppdateras 
och ytterligare anpassas till motsvarande 
internationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning. I samband med detta 
bör särskild försiktighet iakttas för att inte 
ändra nuvarande tillämpningsområde och 
säkerhetsnivå i direktiv 2009/45/EG. 
Särskilt definitionen av traditionsfartyg bör 
anpassas bättre till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/59/EG18, samtidigt 
som de nuvarande kriterierna för 
byggnadsår och typ av material behålls. 
Definitionen av fritidsfartyg och fritidsbåt 
bör anpassas ytterligare till den 
internationella konventionen om 
säkerheten för människoliv till sjöss 

(3) För att öka den rättsliga klarheten 
och följdriktigheten bör ett antal 
definitioner och hänvisningar uppdateras 
och ytterligare anpassas till motsvarande 
internationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning. I samband med detta 
bör särskild försiktighet iakttas för att inte 
ändra nuvarande tillämpningsområde och 
att höja den säkerhetsnivå som fastställs i 
direktiv 2009/45/EG. Särskilt definitionen 
av traditionsfartyg bör anpassas bättre till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/59/EG18, samtidigt som de nuvarande 
kriterierna för byggnadsår och typ av 
material behålls. Definitionen av 
fritidsfartyg och fritidsbåt bör anpassas 
ytterligare till den internationella 
konventionen om säkerheten för 
människoliv till sjöss (Solas-
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(Solas-konventionen). konventionen).

_________________ _________________
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/59/EG av den 27 juni 2002 om 
inrättande av ett övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik i 
gemenskapen och om upphävande av 
rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 
5.8.2002, s. 10).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/59/EG av den 27 juni 2002 om 
inrättande av ett övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik i 
gemenskapen och om upphävande av 
rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 
5.8.2002, s. 10).

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med tanke på 
proportionalitetsprincipen har nuvarande 
föreskrivande krav som härrör från Solas-
konventionen visat sig vara svåra att 
anpassa till små passagerarfartyg med en 
längd under 24 meter. Dessutom är små 
fartyg huvudsakligen byggda av annat 
material än stål och endast ett mycket 
begränsat antal sådana fartyg har därför 
certifierats enligt direktiv 2009/45/EG. Då 
inga specifika säkerhetsproblem föreligger 
och inga lämpliga normer finns i direktivet 
bör fartyg med en längd under 24 meter 
undantas från tillämpningsområdet och 
omfattas av särskilda säkerhetsnormer som 
fastställs av medlemsstaterna som har 
bättre förutsättningar att bedöma de lokala 
begränsningarna i fråga om navigering för 
dessa fartyg när det gäller avstånd till land 
eller hamn och väderförhållanden.

(4) Med tanke på 
proportionalitetsprincipen har nuvarande 
föreskrivande krav som härrör från Solas-
konventionen visat sig vara svåra att 
anpassa till små passagerarfartyg med en 
längd under 24 meter. Dessutom är små 
fartyg huvudsakligen byggda av annat 
material än stål och endast ett mycket 
begränsat antal sådana fartyg har därför 
certifierats enligt direktiv 2009/45/EG. Då 
inga specifika säkerhetsproblem föreligger 
och inga lämpliga normer finns i direktivet 
bör fartyg med en längd under 24 meter 
undantas från tillämpningsområdet och 
omfattas av särskilda säkerhetsnormer som 
fastställs av medlemsstaterna som har 
bättre förutsättningar att bedöma de lokala 
begränsningarna i fråga om navigering för 
dessa fartyg när det gäller avstånd till land 
eller hamn och väderförhållanden. Vid 
fastställande av dessa normer bör 
medlemsstaterna följa de riktlinjer som 
ska offentliggöras av kommissionen. I 
detta sammanhang bör de även beakta 
andra internationella överenskommelser 
och konventioner från IMO samt undvika 
att införa ytterligare krav utöver de 
existerande internationella normerna. 
Kommissionen bör påskynda utarbetandet 
av riktlinjer för dessa fartyg, i enlighet 
med kommissionens arbetsprogram för 
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2017.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Till följd av de särskilda geografiska 
och vädermässiga förhållandena och det 
stora antalet öar i Grekland som måste 
betjänas ofta och regelbundet, både från 
fastlandet och från andra grekiska öar, 
och det därav följande stora antalet 
möjliga sjöfartslinjer, bör Grekland ges 
möjlighet att avvika från kravet på att 
fastställa fartområden. Grekland bör i 
synnerhet tillåtas klassificera 
passagerarfartyg enligt den specifika 
sjöfartsrutt som de trafikerar, med 
bibehållande av samma kriterier för 
klasser av passagerarfartyg och samma 
säkerhetsnormer.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att öka insynen och underlätta 
medlemsstaternas anmälan av undantag, 
motsvarigheter och ytterligare 
säkerhetsåtgärder bör en databas inrättas 
och underhållas för detta ändamål av 
kommissionen. Den bör innehålla både 
utkasten till de anmälda åtgärderna och den 
antagna versionen.

(7) För att öka insynen och underlätta 
medlemsstaternas anmälan av undantag, 
motsvarigheter och ytterligare 
säkerhetsåtgärder bör kommissionen, i 
samarbete med medlemsstaterna, inrätta 
en databas för detta ändamål, som den bör 
underhålla och offentliggöra på en 
webbplats tillgänglig för allmänheten. 
Databasen bör innehålla både utkasten till 
de anmälda åtgärderna och den antagna 
versionen.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ta hänsyn till utvecklingen 
på internationell nivå och erfarenheterna 
och för att öka öppenheten bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på att 
utesluta ändringar av internationella 
instrument från tillämpningsområdet för 
detta direktiv om nödvändigt, uppdatera 
tekniska krav och fastställa villkor för 
användningen av den databas som förvaltas 
av kommissionen för medlemsstaternas 
anmälningar om undantag och ansökningar 
om undantag i enlighet med detta direktiv. 
Det är av särskild vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med de principer som 
fastställs i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 
För att säkerställa likvärdigt deltagande i 
utarbetandet av delegerade akter bör i 
synnerhet Europaparlamentet och rådet få 
alla dokument samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör systematiskt ha tillträde till 
mötena med kommissionens expertgrupper 
där utarbetandet av delegerade akter 
behandlas.

(9) I syfte att ta hänsyn till utvecklingen 
på internationell nivå och erfarenheterna 
och för att öka öppenheten bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på att 
utesluta ändringar av internationella 
instrument från tillämpningsområdet för 
detta direktiv om nödvändigt, uppdatera 
tekniska krav och fastställa närmare 
bestämmelser för tillgång till och 
användningen av den databas som förvaltas 
av kommissionen för medlemsstaternas 
anmälningar om undantag och ansökningar 
om undantag i enlighet med detta direktiv. 
Det är av särskild vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med de principer som 
fastställs i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 
För att säkerställa likvärdigt deltagande i 
utarbetandet av delegerade akter bör i 
synnerhet Europaparlamentet och rådet få 
alla dokument samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör systematiskt ha tillträde till 
mötena med kommissionens expertgrupper 
där utarbetandet av delegerade akter 
behandlas.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att skapa lika villkor för 
passagerarfartyg som används för resor 
från och till hamnar i unionen, oavsett 
vilken typ av resa de används för, bör 
unionens insatser för att påskynda det 
arbete som pågår inom IMO med att 
revidera reglerna i Solas-konventionen 

(10) För att skapa lika villkor för 
passagerarfartyg som används för resor 
från och till hamnar i unionen, oavsett 
vilken typ av resa de används för, bör 
unionens insatser för att påskynda det 
arbete som pågår inom IMO med att 
revidera och förbättra reglerna i Solas-
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anpassas till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

konventionen anpassas till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den mänskliga faktorn utgör en 
grundläggande del i sjösäkerheten och 
därmed sammanhängande förfaranden. 
För att säkerställa en hög säkerhetsnivå 
är det nödvändigt att beakta kopplingen 
mellan säkerhet, boendeförhållanden 
ombord, arbetsvillkor och utbildning, 
liksom behovet av adekvat utbildning för 
räddnings- och nödinsatser över 
gränserna. EU bör därför spela en 
proaktiv roll, även internationellt, för att 
övervaka och förbättra den sociala 
dimensionen för arbetstagare ombord.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I syfte att underlätta genomförande- 
och införlivandeprocesserna bör Emsas 
roll och användningen av den befintliga 
expertgruppen för säkerheten på 
passagerarfartyg, som hör till 
sjösäkerhetsgruppen, stödjas.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 2 – inledningen – led q – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(da) I led q ska första stycket ersättas 
med följande:
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”fartområde: ett område som fastställs 
enligt artikel 4.2.”

”fartområde eller sjöfartsrutt: ett område 
eller – när det av geografiska skäl inte är 
möjligt att fastställa ett fartområde – en 
rutt som fastställs enligt artikel 4.2.”

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led j
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 2 – inledningen – led za

Kommissionens förslag Ändringsförslag

za) likvärdigt material: 
aluminiumlegering eller något annat 
obrännbart material som uppvisar 
hållfasthets- och integritetsegenskaper som 
motsvarar stålets efter att ha utsatts för 
tillämplig exponering enligt 
standardbrandprovet på grund av 
isoleringen.

za) likvärdigt material: 
aluminiumlegering eller något annat 
obrännbart material som, av sig själv eller 
på grund av isoleringen, uppvisar 
hållfasthets- och integritetsegenskaper som 
motsvarar stålets efter att ha utsatts för 
tillämplig exponering enligt 
standardbrandprovet. 

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led j
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 2 – inledningen – led zc

Kommissionens förslag Ändringsförslag

zc) traditionsfartyg: alla slags historiska 
passagerarfartyg konstruerade före 1965 
och kopior av sådana, företrädesvis 
byggda i de ursprungliga materialen, 
inklusive sådana som har byggts för att 
uppmuntra och främja traditionella 
färdigheter och sjömanskap, vilka 
tillsammans utgör levande kulturella 
minnesmärken, och som handhas enligt 
traditionella principer för sjömanskap och 
teknik.

zc) traditionsfartyg: alla slags historiska 
fartyg och kopior av dem, inklusive sådana 
som har byggts för att uppmuntra och 
främja traditionella färdigheter och 
sjömanskap, vilka tillsammans utgör 
levande kulturella minnesmärken, och som 
handhas enligt traditionella principer för 
sjömanskap och teknik.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led j
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Direktiv 2009/45/EG
Artikel 2 – inledningen – led ze

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ze) tender: en skeppsbåt som används för 
transport av fler än 12 passagerare mellan 
ett stillaliggande passagerarfartyg och land.

ze) tender: en skeppsbåt som används för 
transport av fler än 12 passagerare direkt 
från ett stillaliggande passagerarfartyg till 
land och tillbaka, längs den kortaste 
sjöfartsrutten, enligt IMO:s riktlinjer 
MSC.1/Circ.1417.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 2 ska följande stycke läggas 
till:
Genom undantag från led a i första 
stycket får Grekland, av geografiska skäl, 
fastställa och vid behov uppdatera en 
förteckning över sjöfartsrutter som täcker 
alla rutter inom Grekland, i stället för att 
fastställa eller uppdatera en förteckning 
över fartområden. Grekland ska i sådana 
fall använda kriterierna för klasser av 
passagerarfartyg enligt punkt 1.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. En hamnstat får inspektera ett 
passagerarfartyg eller ett 
höghastighetspassagerarfartyg som 
används på inrikes resor och granska dess 
handlingar enligt bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/16/EG*.

”3. En hamnstat får inspektera ett 
passagerarfartyg, ett ro-ro-
passagerarfartyg eller ett 
höghastighetspassagerarfartyg som 
används på inrikes resor och granska dess 
handlingar enligt bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2009/16/EG*.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led e
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fartyg som byggts i ett likvärdigt 
material före ikraftträdandet av detta 
direktiv ska uppfylla kraven i direktivet 
senast [5 år efter det datum som avses i 
artikel 2.1 andra stycket].”.

6. Fartyg som byggts i ett likvärdigt 
material före [det datum för införlivande 
som avses i artikel 2.1 andra stycket] ska 
uppfylla kraven i direktivet senast [ange 
datum: fem år efter det datum som avses i 
artikel 2.1 andra stycket].”.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led ea (nytt)
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 6a:
”6a. Genom undantag från punkt 6 kan 
en medlemsstat som har fler än 60 
passagerarfartyg som är byggda av 
aluminiumlegering och som för 
medlemsstatens flagg den [ange datum för 
ikraftträdande], fram till och med [ange 
datum: 8 år efter det datum för 
införlivande som avses i artikel 2.1 andra 
stycket] undanta passagerarfartyg i 
klasserna B, C och D som är byggda av 
aluminiumlegering från bestämmelserna i 
detta direktiv, förutsatt att säkerhetsnivån 
inte sänks och att alla undantagna 
passagerarfartyg byggdes före den [ange 
det datum för införlivande som avses i 
artikel 2.1 andra stycket] och enbart 
trafikerar rutter mellan hamnar i den 
medlemsstaten.”
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Alla sådana bestämmelser ska tillämpas 
på alla passagerarfartyg i samma klass 
eller på höghastighetsfartyg när de går i 
trafik under samma förhållanden, utan 
åtskillnad vad gäller deras flagg eller 
operatörens nationalitet eller 
etableringsort.”

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”De bestämmelser som avses i punkt 3 ska 
gälla endast så länge som fartyget eller 
höghastighetsfartyget går i trafik på de 
angivna villkoren.”

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bestämmelser som avses i andra och 
fjärde styckena ska anmälas genom en 
databas som inrättats och underhålls av 
kommissionen för detta ändamål. 
Kommissionen har befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 10a 
med avseende på villkoren för tillgång till 

”De bestämmelser som avses i andra och 
fjärde styckena ska anmälas genom en 
databas som inrättats, underhålls och 
tillgängliggörs på en offentlig webbplats 
av kommissionen för detta ändamål. 
Kommissionen har befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 10a 
med avseende på närmare bestämmelser 
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denna databas.”. för tillgång till denna databas.”

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Med avseende på passagerarfartyg 
som används på internationella resor ska 
unionen lägga fram förslag till IMO om att 
påskynda det pågående arbetet inom IMO 
med att revidera de regler i 1974 års Solas-
konvention, i gällande version, som 
innehåller frågor vars tolkning överlåts till 
administrationens eget gottfinnande, att 
fastställa harmoniserade tolkningar av 
reglerna och i enlighet därmed anta 
ändringar av dessa.

”1. Med avseende på passagerarfartyg 
som används på internationella resor ska 
unionen lägga fram förslag till IMO om att 
påskynda arbetet inom IMO med att 
revidera och förbättra de regler i 1974 års 
Solas-konvention, i gällande version, som 
innehåller frågor vars tolkning överlåts till 
administrationens eget gottfinnande, att 
fastställa harmoniserade tolkningar av 
reglerna och i enlighet därmed anta 
ändringar av dessa.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2009/45/EG
Artikel 15 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 15 ska följande stycke 
läggas till:
”Sanktionerna ska i synnerhet fastställas 
med hänsyn till överträdelsens allvar, 
varaktighet och uppsåtlighet och utökas 
om det förekommer försvårande 
omständigheter.”


