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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0369), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0208/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra 

Retsudvalget (A8-0167/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Ændringsforslag 1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) For at bibeholde det høje 

sikkerhedsniveau, som Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/45/EF16 har ført til, og for at sikre 

lige vilkår bør anvendelsen af direktivet 

forbedres. Direktiv 2009/45/EF bør kun 

finde anvendelse på passagerskibe og -

fartøjer, for hvilke der er udarbejdet 

sådanne sikkerhedsstandarder. En række 

specifikke skibstyper bør derfor udelukke 

fra dets anvendelsesområde, f.eks. tendere, 

sejlskibe eller skibe, der transporterer 

uddannet personale, som er beskæftiget 

med skibets drift, eller offshoreanlæg. 

(1) For at bibeholde det høje 

sikkerhedsniveau og det høje niveau for 

passagertillid, som er et resultat af de 

fælles sikkerhedsstandarder i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/45/EF, og for at sikre lige vilkår bør 

anvendelsen af direktivet forbedres. 

Direktiv 2009/45/EF bør kun finde 

anvendelse på passagerskibe og -fartøjer, 

for hvilke der er udarbejdet sådanne 

sikkerhedsstandarder. En række specifikke 

skibstyper bør derfor udelukke fra dets 

anvendelsesområde, f.eks. tendere, 

sejlskibe eller skibe, der transporterer 

uddannet personale, som er beskæftiget 

med skibets drift, eller offshoreanlæg. 

_________________ _________________ 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/45/EF af 6. maj 2009 om 

sikkerhedsregler og -standarder for 

passagerskibe (EUT L 163 af 25.6.2009, s. 

1). 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/45/EF af 6. maj 2009 om 

sikkerhedsregler og -standarder for 

passagerskibe (EUT L 163 af 25.6.2009, s. 

1). 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Tendere anvendes til at overføre 

passagerer fra passagerskibe til land og 

tilbage igen ad den kortest mulige 

havrute. De er ikke egnede og bør ikke 

anvendes til andre former for tjenester 

såsom sightseeingture langs kysten. Til 

sådanne ture bør der anvendes skibe, der 

opfylder kyststatens krav til passagerskibe 

som omhandlet i bl.a. IMO-

retningslinjerne (MSC.1/Cirkulære 1417 
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om retningslinjer for 

passagerskibtendere). Kommissionen bør 

vurdere behovet for fælles europæiske 

krav, herunder obligatoriske 

bestemmelser, for tendere, og udstede 

specifikke retningslinjer herfor før 2020, 

blandt andet med henblik på at fremme 

harmonisering af regler og standarder 

medlemsstaterne imellem.  

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/45/EF udelukker 

passagerskibe, der ikke fremdrives ved 

mekaniske midler, fra sit 

anvendelsesområde. Sejlskibe bør ikke 

certificeres i overensstemmelse med dette 

direktiv, hvis deres mekaniske drivkraft 

alene er beregnet til brug som hjælp og i 

nødsituationer. Kommissionen bør derfor 

vurdere behovet for fælles europæiske 

krav til denne kategori af passagerskibe 

og i alle tilfælde offentliggøre specifikke 

retningslinjer senest i 2020. Formålet med 

disse retningslinjer bør også være at lette 

harmoniseringen af regler og standarder, 

der benyttes i medlemsstaterne, uden at 

tilføje krav til dem, der allerede er fastlagt 

i IMO-reglerne. 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1c) Offshoreanlæg betjenes af 

fartøjer, der transporterer arbejdere. 

Disse arbejdere skal med succes afslutte et 

obligatorisk sikkerhedskursus og opfylde 

obligatoriske helbredsmæssige 

egnethedskriterier. De bør derfor 
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betragtes som ”særlige” passagerer, der 

skal omfattes af andre og specifikke 

sikkerhedsregler, som ikke er omfattet af 

dette direktivs anvendelsesområde. 

Medlemsstaterne bør aktivt støtte IMO’s 

arbejde på området sikkerhedsstandarder 

for offshorefartøjer i forlængelse af IMO-

resolution MSC.418(97). 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Programmet for målrettet og 

effektiv regulering (Refit)17 har vist, at ikke 

alle medlemsstater certificerer 

aluminiumsskibe i henhold direktiv 

2009/45/EF. Dette skaber en uensartet 

situation, der underminerer målet om at 

opnå et fælles, højt sikkerhedsniveau for 

passagerer, der sejler indenrigs i Unionen. 

For at undgå uensartet anvendelse som 

følge af fortolkningen af direktivets 

anvendelsesområde i forbindelse med 

definitionen af aluminium som et 

tilsvarende materiale og anvendeligheden 

af de dertil svarende sikkerhedsstandarder 

bør definitionen af "tilsvarende materiale" 

præciseres. 

(2) Programmet for målrettet og 

effektiv regulering (Refit)17 har vist, at ikke 

alle medlemsstater certificerer 

aluminiumsskibe i henhold direktiv 

2009/45/EF. Dette skaber en uensartet 

situation, der underminerer målet om at 

opnå et fælles, højt sikkerhedsniveau for 

passagerer, der sejler indenrigs i Unionen. 

For at undgå uensartet anvendelse som 

følge af fortolkningen af direktivets 

anvendelsesområde i forbindelse med 

definitionen af aluminium som et 

tilsvarende materiale og anvendeligheden 

af de dertil svarende sikkerhedsstandarder 

bør definitionen af "tilsvarende materiale" 

præciseres. Aluminium bør derfor 

betragtes som svarende til stål i alle 

medlemsstater. Det er imidlertid 

konstateret, at de nationale regler for 

aluminiumsskibe sikrer et højt 

sikkerhedsniveau for passagerer, der 

sejler indenrigs. Medlemsstaterne bør 

derfor kunne bevare deres nuværende 

strengere brandsikringsmetoder.  

_________________ _________________ 

17 COM(2015)508. 17 COM(2015)508. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Med henblik på at øge den retlige 

klarhed og sammenhæng bør en række 

definitioner og henvisninger ajourføres og 

yderligere tilpasses de internationale regler 

og EU-reglerne på området. I den 

forbindelse er det vigtigt at undgå at ændre 

det nuværende anvendelsesområde for 

direktiv 2009/45/EF og det 

sikkerhedsniveau, som direktivet har ført 

til. Særlig bør definitionen af traditionelt 

skib bringes i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/59/EF18, mens de nuværende kriterier 

for byggeår og materialetype bevares. 

Definitionen af lystyacht og lystfartøj bør 

yderligere tilpasses den internationale 

konvention om sikkerhed for menneskeliv 

på søen (SOLAS-konventionen). 

(3) Med henblik på at øge den retlige 

klarhed og sammenhæng bør en række 

definitioner og henvisninger ajourføres og 

yderligere tilpasses de internationale regler 

og EU-reglerne på området. I den 

forbindelse er det vigtigt at undgå at ændre 

det nuværende anvendelsesområde for 

direktiv 2009/45/EF og at øge det 

sikkerhedsniveau, som direktivet har ført 

til. Særlig bør definitionen af traditionelt 

skib bringes i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/59/EF, mens de nuværende kriterier 

for byggeår og materialetype bevares. 

Definitionen af lystyacht og lystfartøj bør 

yderligere tilpasses den internationale 

konvention om sikkerhed for menneskeliv 

på søen (SOLAS-konventionen). 

_________________ _________________ 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse 

af et trafikovervågnings- og 

trafikinformationssystem for skibsfarten i 

Fællesskabet og om ophævelse af Rådets 

direktiv 93/75/EØF (EFT L 208 af 

5.8.2002, s. 10). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse 

af et trafikovervågnings- og 

trafikinformationssystem for skibsfarten i 

Fællesskabet og om ophævelse af Rådets 

direktiv 93/75/EØF (EFT L 208 af 

5.8.2002, s. 10). 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For så vidt angår 

proportionalitetsprincippet, har det vist sig 

vanskeligt at tilpasse de nuværende 

forskrifter, der er afledt af SOLAS-

konventionen, til små passagerskibe med 

en længde på under 24 m. Desuden bygges 

små skibe primært i andre materialer end 

stål, og derfor er kun et meget begrænset 

antal af disse skibe certificeret i henhold til 

direktiv 2009/45/EF. Da der ikke er 

specifikke betænkeligheder vedrørende 

sikkerhed, og da der ved direktivet er 

(4) For så vidt angår 

proportionalitetsprincippet, har det vist sig 

vanskeligt at tilpasse de nuværende 

forskrifter, der er afledt af SOLAS-

konventionen, til små passagerskibe med 

en længde på under 24 m. Desuden bygges 

små skibe primært i andre materialer end 

stål, og derfor er kun et meget begrænset 

antal af disse skibe certificeret i henhold til 

direktiv 2009/45/EF. Da der ikke er 

specifikke betænkeligheder vedrørende 

sikkerhed, og da der ved direktivet er 
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fastlagt passende standarder, bør skibe med 

en længde på under 24 derfor undtages fra 

dets anvendelsesområde og gøres til 

genstand for specifikke sikkerhedsstander 

fastlagt af medlemsstaterne, som bedre er i 

stand til at vurdere lokale begrænsninger 

for disse skibes sejlads, når det drejer sig 

om afstanden til kysten eller en havn og 

om vejrforhold. 

fastlagt passende standarder, bør skibe med 

en længde på under 24 derfor undtages fra 

dets anvendelsesområde og gøres til 

genstand for specifikke sikkerhedsstander 

fastlagt af medlemsstaterne, som bedre er i 

stand til at vurdere lokale begrænsninger 

for disse skibes sejlads, når det drejer sig 

om afstanden til kysten eller en havn og 

om vejrforhold. Ved fastlæggelsen af disse 

standarder bør medlemsstaterne handle i 

overensstemmelse med retningslinjer, der 

skal offentliggøres af Kommissionen. I 

denne forbindelse bør de tage hensyn til 

andre internationale aftaler og 

konventioner under IMO samt undgå at 

indføre yderligere krav, der går videre end 

de eksisterende internationale regler. 

Kommissionen bør fremskynde 

udformningen af retningslinjer for disse 

fartøjer, jf. Kommissionens 

arbejdsprogram for 2017. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) På grund af de særlige geografiske 

og vejrmæssige forhold og det store antal 

øer i Grækenland, der skal betjenes 

hyppigt og regelmæssigt, både fra 

fastlandet og fra andre græske øer, og det 

deraf følgende store antal mulige 

søvejsforbindelser bør Grækenland have 

tilladelse til at fravige kravet om 

fastlæggelse af havområder. Grækenland 

bør især have tilladelse til at klassificere 

passagerskibe i henhold til den specifikke 

sørute, de sejler på, samtidig med at de 

samme kriterier for klasser af 

passagerskibe og de samme 

sikkerhedsstandarder opretholdes. 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at øge gennemsigtigheden og 

for at lette medlemsstaternes underretning 

om undtagelser, tilsvarende og supplerende 

sikkerhedsforanstaltninger bør 

Kommissionen oprette og vedligeholde en 

database til formålet. Den bør indeholde de 

anmeldte foranstaltninger som udkast og i 

deres vedtagne form. 

(7) For at øge gennemsigtigheden og 

for at lette medlemsstaternes underretning 

om undtagelser, tilsvarende og supplerende 

sikkerhedsforanstaltninger bør 

Kommissionen i samarbejde med 

medlemsstaterne oprette en database til 

formålet, som den bør vedligeholde og 

stille til rådighed på et offentligt 

tilgængeligt websted. Denne database bør 

indeholde de anmeldte foranstaltninger 

som udkast og i deres vedtagne form. 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at tage hensyn til udviklingen 

på internationalt plan, erfaringer, der er 

samlet, og for at øge gennemsigtigheden, 

bør Kommissionen tillægges beføjelser til 

at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde med henblik på om 

nødvendigt at udelukke ændringer af 

internationale instrumenter fra dette 

direktivs anvendelsesområde, ajourføre 

tekniske krav og fastsætte vilkårene for 

anvendelsen af den database, som 

Kommissionen forvalter, til 

medlemsstaternes underretninger om 

fritagelser og anmodninger om undtagelser 

i henhold til dette direktiv. Det er særlig 

vigtigt, at Kommissionen under sit 

forberedende arbejde gennemfører 

hensigtsmæssige høringer, herunder 

eksperthøringer, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning af 13. april 2016. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter bør Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 

dokumenter på samme tid som 

(9) For at tage hensyn til udviklingen 

på internationalt plan, erfaringer, der er 

samlet, og for at øge gennemsigtigheden, 

bør Kommissionen tillægges beføjelser til 

at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde med henblik på om 

nødvendigt at udelukke ændringer af 

internationale instrumenter fra dette 

direktivs anvendelsesområde, ajourføre 

tekniske krav og fastsætte detaljerede 

ordninger for adgangen til og anvendelsen 

af den database, som Kommissionen 

forvalter, til medlemsstaternes 

underretninger om fritagelser og 

anmodninger om undtagelser i henhold til 

dette direktiv. Det er særlig vigtigt, at 

Kommissionen under sit forberedende 

arbejde gennemfører hensigtsmæssige 

høringer, herunder eksperthøringer, og at 

disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016. For at sikre 

lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter bør Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
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medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Med henblik på at skabe lige vilkår 

for passagerskibe, der sejler til og fra EU-

havne, uanset hvilken type sejlads der er 

tale om, bør EU's foranstaltninger til at 

fremskynde IMO's igangværende arbejde 

med at revidere bestemmelserne i SOLAS-

konventionen tilpasses til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde. 

(10) Med henblik på at skabe lige vilkår 

for passagerskibe, der sejler til og fra EU-

havne, uanset hvilken type sejlads der er 

tale om, bør EU's foranstaltninger til at 

fremskynde IMO's arbejde med at revidere 

og forbedre bestemmelserne i SOLAS-

konventionen tilpasses til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde. 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Den menneskelige faktor er en 

grundlæggende del af skibes sikkerhed og 

de dertil knyttede procedurer. Med 

henblik på at bevare et højt 

sikkerhedsniveau er det nødvendigt at 

tage hensyn til forbindelsen mellem 

sikkerhed, leve- og arbejdsvilkårene om 

bord og uddannelse samt behovet for 

passende uddannelse i 

grænseoverskridende rednings- og 

nødhjælpsaktioner. Unionen bør derfor 

spille en proaktiv rolle, også 

internationalt, for at overvåge og forbedre 

den sociale dimension for arbejdstagere 

om bord på skibene. 

 

Ændringsforslag  13 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 11 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) Med henblik på at lette 

processerne med at gennemføre og 

omsætte direktivet til national lovgivning 

bør EMSA's rolle og anvendelsen af den 

eksisterende ekspertgruppe om 

passagerskibes sikkerhed (PSS EG) under 

ekspertgruppen om maritim sikkerhed 

støttes. 

Ændringsforslag   14 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d a (nyt) 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 2 – stk. 1 – litra q – afsnit 1 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 da) litra q), første afsnit, affattes 

således: 

"havområde": et område som defineret i 

henhold til artikel 4, stk. 2. 

"havområde eller havrute": et område eller 

- hvis det af geografiske årsager ikke er 

muligt at fastlægge et havområde - en rute 
som defineret i henhold til artikel 4, stk. 2. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra j 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 2 – stk. 1 – litra z a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

za) "tilsvarende materiale": en 

aluminiumlegering eller et andet ikke-

brændbart materiale, som ved anvendelse 

af isolation bibeholder egenskaber, der 

svarer til ståls, i henseende til holdbarhed 

og mekanisk modstandsevne ved 

afslutningen af den foreskrevne 

standardbrandprøvning 

za) "tilsvarende materiale": en 

aluminiumlegering eller et andet ikke-

brændbart materiale, som i sig selv eller 

ved anvendelse af isolation bibeholder 

egenskaber, der svarer til ståls i henseende 

til holdbarhed og mekanisk modstandsevne 

ved afslutningen af den foreskrevne 

standardbrandprøvning  
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Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra j 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 2 – stk. 1 – litra z c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

zc) "traditionelt skib": enhver type 

historisk passagerskib bygget før 1965 og 

kopier heraf, som primært er bygget af 

originale materialer, herunder dem, der er 

bygget med henblik på at støtte og fremme 

traditionelle færdigheder og sømandskab, 

og som tilsammen er levende kulturskatte, 

der drives i henhold til traditionelt 

sømandskabs traditionelle teknikker 

zc) "traditionelle skibe": alle typer 

historiske skibe og kopier heraf, herunder 

dem, der er bygget med henblik på at støtte 

og fremme traditionelle færdigheder og 

sømandskab, og som tilsammen er levende 

kulturskatte, der drives i henhold til 

traditionelt sømandskabs traditionelle 

teknikker 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra j 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 2 – stk. 1 – litra z e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ze) "tender": en båd, der transporteres 

på et skib, og som anvendes til at overføre 

mere end 12 passagerer mellem et 

passagerskib, der ligger stille, og land 

ze) "tender": en båd, der transporteres 

på et skib, og som anvendes til at overføre 

mere end 12 passagerer direkte mellem et 

passagerskib, der ligger stille, og land ad 

den kortest mulige havrute i den i IMO-

retningslinjerne MSC.1/Cirkulære 1417 

anvendte betydning 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt) 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba)  følgende stykke tilføjes: 

 Som en undtagelse fra litra a) i første 

afsnit kan Grækenland af geografiske 
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grunde opstille og, når det er nødvendigt, 

ajourføre en liste over havruter, der 

omfatter alle ruter i Grækenland, i stedet 

for at opstille og ajourføre en liste over 

havområder. I den forbindelse skal 

Grækenland anvende de tilsvarende 

kriterier for klasserne af passagerskibe 

som fastsat i stk. 1. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 5 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. En havnestat kan foretage 

inspektion af passagerskibe og 

højhastighedspassagerfartøjer i 

indenrigsfart og kontrollere deres 

dokumenter i henhold til bestemmelserne i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/16/EF*. 

3. En havnestat kan foretage 

inspektion af passagerskibe, ro-ro-færger 

og højhastighedspassagerfartøjer i 

indenrigsfart og kontrollere deres 

dokumenter i henhold til bestemmelserne i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/16/EF*. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra e 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 6 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Skibe, der er bygget af et 

tilsvarende materiale før nærværende 

direktivs ikrafttræden, skal opfylde disse 

krav senest [fem år efter den dato, der er 

omhandlet i artikel 2, stk. 1, andet afsnit]. 

6. Skibe, der er bygget af et 

tilsvarende materiale før den [den 

gennemførelsesdato, der er omhandlet i 

artikel 2, stk. 1, andet afsnit], skal opfylde 

disse krav senest [indsæt datoen: fem år 

efter den dato, der er omhandlet i artikel 2, 

stk. 1, andet afsnit]. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra e a (nyt) 

Direktiv 2009/45/EF 
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Artikel 6 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) Følgende tilføjes som stk. 6a: 

 6a. Som en undtagelse fra stk. 6 kan 

en medlemsstat, der har mere end 60 

passagerskibe, som er lavet af en 

aluminiumlegering og sejler under dens 

flag den [ikrafttrædelsesdatoen], fritage 

passagerskibe i klasse B, C og D, som er 

lavet af en aluminiumlegering, fra 

bestemmelserne i dette direktiv indtil den 

[indsæt datoen: 8 år efter 

gennemførelsesdatoen som omhandlet i 

artikel 2, stk. 1, andet afsnit], forudsat at 

der ikke er nogen forringelse af 

sikkerhedsniveauet, og at sådanne 

fritagne passagerskibe er bygget før den 

[gennemførelsesdatoen som omhandlet i 

artikel 2, stk. 1, andet afsnit] og 

udelukkende opererer mellem havne i den 

pågældende medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Sådanne foranstaltninger skal anvendes 

på alle passagerskibe i samme klasse og 

på fartøjer, der sejler under samme 

nærmere beskrevne forhold, uden 

forskelsbehandling med hensyn til flagstat 

eller rederiets nationalitet og 

forretningssted. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b 
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Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 "De i stk. 3 nævnte foranstaltninger er 

kun gældende, så længe skibets eller 

fartøjets sejlads foregår under de 

beskrevne forhold." 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 

andet og fjerde afsnit, meddeles via en 

database, som oprettes og vedligeholdes af 

Kommissionen til dette formål. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10a 

vedrørende vilkårene for adgang til denne 

database. 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 

andet og fjerde afsnit, meddeles via en 

database, som oprettes, vedligeholdes og 

stilles til rådighed på et offentligt 

tilgængeligt websted af Kommissionen til 

dette formål. Kommissionen tillægges 

beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 

i overensstemmelse med artikel 10a 

vedrørende detaljerede ordninger for 

adgang til denne database. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"1. For passagerskibe i udenrigsfart 

fremlægger Union forslag for IMO om at 

fremskynde det arbejde, der er i gang 

inden for IMO med henblik på revision af 

de regler i SOLAS-konventionen af 1974, i 

dens gældende affattelse, som indeholder 

formuleringer, hvis fortolkning er overladt 

til administrationerne, fastlæggelse af en 

"1. For passagerskibe i udenrigsfart 

fremlægger Union forslag for IMO om at 

fremskynde arbejdet inden for IMO med 

henblik på revision og forbedring af de 

regler i SOLAS-konventionen af 1974, i 

dens gældende affattelse, som indeholder 

formuleringer, hvis fortolkning er overladt 

til administrationerne, fastlæggelse af en 
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harmoniseret fortolkning af disse regler 

samt ændring af reglerne i 

overensstemmelse med en sådan 

fortolkning." 

harmoniseret fortolkning af disse regler 

samt ændring af reglerne i 

overensstemmelse med en sådan 

fortolkning. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt) 

Direktiv 2009/45/EF 

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 14a) I artikel 15 tilføjes følgende 

stykke: 

 I særdeleshed skal sanktionerne afpasses 

efter overtrædelsens grovhed, varighed og 

forsætlige karakter og skal øges i tilfælde 

af, at der foreligger skærpende 

omstændigheder. 
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BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag  

I direktiv 2009/45/EF fastlægges sikkerhedsregler og -standarder for nye og eksisterende 

passagerskibe af stål og tilsvarende materialer og for højhastighedsfartøjer i indenrigsfart i 

EU's medlemsstater. Det gennemfører på EU-plan bestemmelserne i IMO’s SOLAS-

konventionen, som fastlægger de tekniske krav til bygning af fartøjer og deres stabilitet, 

maskineri, elektriske installationer, brandsikring og redningsudstyr for passagerskibe, dvs. 

skibe, der befordrer mere end 12 passagerer. Flåden af indenlandske passagerskibe består af 

omkring 3175 fartøjer, der sejler i forskellige havområder, der er klassificeret i henhold til 

direktivet, og omkring 900 skibe, som kun sejler i udpegede havneområder. 

Revisionen af de nuværende regler sker efter Kommissionens sundhedstjek af den 

eksisterende lovgivning om sikkerhed for passagerskibe, herunder høringer af 

medlemsstaterne og interesserede parter. Dette tjek viste, at visse tvetydigheder i de retlige 

bestemmelser har ført til forskellige fortolkninger hos de nationale myndigheder, navnlig om, 

hvorvidt mindre skibe og visse andre typer skibe er omfattet af direktivet eller ej. 

Kommissionens forslag har til formål at forenkle og præcisere de relevante krav. Det 

reviderede direktiv vil navnlig: 

 udelukke alle passagerskibe med en længde på under 24 meter, såvel nye som 

eksisterende, fra anvendelsesområdet og overlade reguleringen af de relevante 

sikkerhedsstandarder til medlemsstaterne (art. 3) 

 udelukke offshoreservicefartøjer, der transporterer arbejdstagere til offshoreanlæg, f.eks. 

vindmølleparker, og tendere, som er både, der transporteres på et skib, og som anvendes 

til at overføre passagerer fra et passagerskib, der ligger stille, f.eks. et krydstogtskib, til 

land og tilbage (art. 2)  

 udelukke sejlskibe, selv om de er udstyret med mekanisk drivkraft som en 

hjælpeforanstaltning, og traditionelle skibe, ved at definere dem mere præcist (art. 2) 

 udtrykkeligt medtage de passagerskibe i anvendelsesområdet, som er bygget af 

aluminium, ved at anerkende aluminium som et materiale, der svarer til stål (art. 2). 

Derudover strømlines klassificeringen af havområder afhængigt af risikoen for skibe, der 

opererer i en bestemt del af havet, og kriterierne vedrørende nødhavne, hvor skibbrudne kan 

bringes i land, erstattes af en tydeligere henvisning til afstanden fra kystlinjen. Endvidere skal 

Kommissionen oprette en database, der skal indeholde og tilgængeliggøre medlemsstaternes 

meddeleler om undtagelser og tilsvarende og supplerende sikkerhedsforanstaltninger, som de 

måtte vedtage med hensyn til kravene i direktivet (art. 14). Endelig er en række tekniske 

definitioner blevet ajourført. 

Ordførerens holdning 

Ordføreren understreger, at hovedformålet med regulering af sikkerheden på passagerskibe 
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skal være at sikre, at passagerer og personale kan rejse sikkert om bord på passagerskibe og -

både i EU. Den foreslåede forenkling bør bidrage til fuldt ud at gennemføre, overvåge og 

håndhæve reglerne i medlemsstaterne og dermed bidrage til at opretholde et højt generelt 

sikkerhedsniveau. 

Ordføreren støtter overordnet Kommissionens forslag og anerkender resultaterne af den 

forudgående Refit-evaluering, men ordføreren mener, at der er en række områder, hvor 

forslaget er nødt til at blive styrket og ændret. Som det fremgår af forslaget, bør yderligere 

teknisk arbejde for at præcisere definitionen af tilsvarende materiale også lette 

gennemførelsen af de ajourførte regler i medlemsstater, hvor passagerskibe, der er bygget af 

aluminium, er i indenrigsfart.  

Vejledning om sikkerhedsstandarder for mindre og undtagne skibe 

Mindre skibe med en længde på under 24 meter anvendes ofte inden for passagerbefordring. 

Disse skibe kan også være store fartøjer, der transporterer op til 250 passagerer, hvilket også 

blev bemærket af EØSU. Det kan ganske vist være ude af proportioner at pålægge dem de 

samme krav som store passagerskibe, men det er vigtigt at opretholde stærke sikkerhedsregler 

og -standarder, når det er op til medlemsstaterne at fastsætte reglerne for sådanne skibe, der 

sejler i deres egne farvande. Ordføreren foreslår derfor, at Kommissionen yder vejledning til 

medlemsstaterne, sektoren og aktørerne. En sådan "kodeks for små fartøjer" vil fremme 

konvergens mellem de sikkerhedsregler og -kontroller, der gennemføres i medlemsstaterne. 

Tendere anvendes udelukkende til at overføre passagerer fra passagerskibe (hovedsageligt 

krydstogtskibe) til land og tilbage igen. Det ligger ordføreren på sinde, at sådanne skibe ikke 

bør anvendes til andre former for tjenester såsom sightseeingture langs kysten. Sådanne bør 

kun foretages af skibe, der opfylder kyststatens krav til passagerskibe. Kommissionen bør 

derfor vurdere behovet for fælles europæiske krav, herunder obligatoriske bestemmelser, for 

denne kategori og udstede specifikke retningslinjer herfor med henblik på at fremme 

harmonisering af regler og standarder medlemsstaterne imellem. 

Offshoreservicefartøjer er udelukket fra direktivets anvendelsesområde, fordi de transporterer 

industriarbejdere og ikke passagerer til offshoreanlæg. Der er i øjeblikket ingen internationalt 

aftalt standard hvad angår definition og transport af industriarbejdere, hvilket der bør gøres 

noget ved på IMO-plan. Ordføreren opfordrer derfor medlemsstaterne til aktivt at støtte IMO's 

arbejde for at fastlægge passende sikkerhedsstandarder for offshorefartøjer.  

Sejlskibe er allerede udelukket fra direktivet i kraft af, at de er passagerskibe, der ikke 

fremdrives ved mekaniske midler. I de nye regler præciseres nu, at selv skibe, der er udstyret 

med mekanisk drivkraft til brug som hjælp og i nødsituationer, skal udelukkes. For at sikre 

harmoniserede sikkerhedsniveauer for sejlskibe i Europa foreslår ordføreren, at 

Kommissionen vurderer og udsteder fælles krav til denne kategori og offentliggør specifikke 

retningslinjer senest i 2020. 

Gennemsigtighed 

Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at træffe foranstaltninger for at forbedre 

sikkerhedsstandarderne med henblik på at tilgodese specifikke lokale forhold, indføre 

nationale regler, der svarer til et krav i direktivet, eller undtage skibe fra nogle af kravene 

under visse driftsbetingelser (sæson, dagslys, søforhold osv.). Sådanne foranstaltninger skal 
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meddeles Kommissionen og, når de er vedtaget, samtidig meddeles de øvrige medlemsstater. 

For at sikre fuldstændig gennemsigtighed, herunder over for offentligheden, bør enhver 

undtagelse, tilsvarende og supplerende sikkerhedsforanstaltning offentliggøres på et offentligt 

tilgængeligt websted. De almindelige regler for adgang til og brug af den respektive database 

bør fastlægges rettidigt af Kommissionen ved hjælp af en passende delegeret retsakt.  

Sikkerhedsstandarder og skibsbesætning 

For at opretholde et højt sikkerhedsniveau under hele passagerskibets rejse er det vigtigt ikke 

blot at tage hensyn til fartøjernes fysiske struktur og udstyr, men også til at tage hensyn til 

sammenhængen mellem sikkerhed, leve- og arbejdsvilkår om bord og uddannelse af 

besætningen. Det er klart, at den menneskelige faktor er en grundlæggende del af hele 

processen. Det er ordførerens opfattelse, at det skal fremgå klart af direktivet, at EU er nødt til 

at spille en proaktiv rolle, også internationalt, for at overvåge og forbedre den sociale 

dimension for arbejdstagere om bord på skibene. 
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18.1.2017 

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET 

til Transport- og Turismeudvalget 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 
(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Joëlle Bergeron 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Indledning 

Kommissionens forslag vedrører ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe. Direktivet er ikke særligt 

gammelt, men enkelte ajourføringer er alligevel nødvendige. Direktivet vedrører 

opretholdelsen af høje sikkerhedsniveauer for passagerskibe i EU. Da sikkerhedsniveauet er 

sikret på en harmoniseret måde, er det i direktivet meget naturligt fastsat, at skibenes 

sikkerhedscertifikater anerkendes gensidigt. De forskellige ændringer, der foreslås, er 

præciseret nedenstående opdelt efter område. 

Forenkling af reglerne 

Kommissionens forslag følger programmet REFIT, hvis mål er at forenkle lovgivningen i EU 

så meget som muligt. Dette omfatter i en vis forstand også afregulering af visse aktiviteter. 

Det er logisk, at sikkerhedsreglerne for passagerskibe er strenge, men det har vist sig, at det 

ikke er nødvendigt, at de harmoniserede regler også skal gælde for små skibe, dvs. skibe 

kortere end 24 meter, hvor reglerne er alt for bindende eller umulige at anvende. Det foreslås 

derfor at afskaffe EU-reguleringen for små skibe, dog med undtagelse af dem, der sejler med 

høj hastighed, og overlade reguleringen af disse skibe til medlemsstaterne. Lystfartøjer er 

heller ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde. 

Ordføreren bemærker, at i forbindelse med forenklingsproceduren er et antal definitioner i 

direktivet blevet tilpasset de nuværende forhold. Oprindeligt fandt direktivet anvendelse på 

skibe bygget af stål og tilsvarende materialer, herunder lette materialer, men det er ikke blevet 

anvendt ensartet i alle medlemsstaterne. Med forslaget præciseres direktivets 

anvendelsesområde med hensyn til definitionen af aluminium som et "tilsvarende materiale", 

der har stor modstandsevne og ikke er stål, for at nå til fælles sikkerhedsstandarder for disse 

skibe. 
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Det nuværende direktiv opdeler de maritime områder i flere sektorer efter havenes farlighed 

og giver navnlig lette skibe mulighed for at sejle i områder tæt på kystnære "nødhavne". Det 

er ikke let at lokalisere disse "nødhavne", hvilket gør det vanskeligt for de lette skibe at 

beregne grænserne for de områder, hvor de kan sejle, og derfor afskaffes begrebet "nødhavne" 

til fordel for afstanden til kysten. 

Med henblik på forenklinger foreslås det endvidere at tilpasse bestemmelserne for kontrol af 

nye skibe, så de bliver de samme som for eksisterende skibe. Endelig afskaffes flere 

overgangsbestemmelser, der var blevet overflødige, således at direktivet bliver lettere at læse. 

Database 

For at gøre det lettere at forstå de nationale forskrifter vedrørende skibssikkerhed, der kan 

variere meget, og derved lette kontrolmyndighedernes og skibsoperatørernes arbejde, foreslår 

Kommissionen at oprette en database indeholdende de forskellige nationale forskrifter. Denne 

database skal forvaltes af Kommissionen og er tilgængelig for de berørte personer. Det er et 

meget nyttigt forslag, da det letter adgangen til lovgivningen og stadig giver medlemsstaterne 

mulighed for at bevare deres nationale forskrifter. 

Komitologi 

Andre ændringer har til formål at tilpasse bestemmelserne i direktivet til de nye rammer for 

komitologi efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Henvisningerne til 

gennemførelsesretsakterne opdateres, og forskriftsproceduren med kontrol afskaffes til fordel 

for delegerede retsakter. 

Det bliver fremover muligt at vedtage delegerede retsakter for at ændre visse tekniske krav, 

regulere ovennævnte database og for at give Kommissionen mulighed for at ændre 

anvendelsen i EU af visse internationale aftaler om sejladssikkerhed, når disse ændres i 

fremtiden. Ordføreren har nøje undersøgt disse elementer i forslaget og har ingen forbehold 

vedrørende denne ny beføjelse til at vedtage delegerede retsakter. 

Konklusion 

Ordføreren mener, at han nøje har undersøgt forslaget til direktiv, der er meget teknisk, og 

han har ingen indvendinger. Tilpasningerne af de juridiske rammer, navnlig vedrørende 

komitologi, er korrekte, og de administrative forenklinger er prisværdige.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til 

at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 
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(7) For at øge gennemsigtigheden og 

for at lette medlemsstaternes underretning 

om undtagelser, tilsvarende og supplerende 

sikkerhedsforanstaltninger bør 

Kommissionen oprette og vedligeholde en 

database til formålet. Den bør indeholde de 

anmeldte foranstaltninger som udkast og i 

deres vedtagne form. 

(7) For at øge gennemsigtigheden og 

for at lette medlemsstaternes underretning 

om undtagelser, tilsvarende og supplerende 

sikkerhedsforanstaltninger bør 

Kommissionen oprette og vedligeholde en 

database til formålet. Den bør indeholde de 

anmeldte foranstaltninger som udkast og i 

deres vedtagne form. Disse data skal være 

offentligt tilgængelige. 
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