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Forslag til direktiv (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at opretholde et højt niveau for 
søfartssikkerhed og forebyggelse af 
forurening til søs er det altafgørende at 
forbedre EU-søfarendes videns- og 
færdighedsniveau ved at udvikle 
uddannelse af og udstedelse af beviser til 
søfarende på linje med de internationale 
regler.

(1) For at opretholde et højt niveau for 
søfartssikkerhed og forebyggelse af 
forurening til søs er det altafgørende at 
forbedre EU-søfarendes videns- og 
færdighedsniveau ved at udvikle 
uddannelse af og udstedelse af beviser til 
søfarende på linje med de internationale 
regler og de teknologiske fremskridt samt 
at træffe yderligere foranstaltninger for at 
styrke de europæiske søfarendes 
færdigheder gennem avancerede 
uddannelses- og udviklingsmuligheder for 
EU-søfarende.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(2a) STCW-koden indeholder allerede 
retningslinjer for forebyggelse af træthed 
(afsnit B-VIII/1) og egnethed til tjeneste 
(afsnit A-VIII/1). For at sikre et højt 
sikkerhedsniveau er det af afgørende 
betydning, at de standarder, der er fastlagt 
i denne internationale konvention, 
håndhæves og følges uden undtagelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at fremme søfarendes faglige 
mobilitet i EU og for at undgå, at den 
europæiske maritime sektor står over for 
en mangel på kvalificeret personale med 
den rette blanding af færdigheder og 
kompetencer, bør den gensidige 
anerkendelse af søfarendes beviser, der er 
udstedt af medlemsstaterne, lettes. 
Medlemsstaterne bør derfor fuldt ud 
anerkende de kvalifikationsbeviser og den 
dokumentation, der udstedes til søfarende 
i andre medlemsstater, herunder med 
henblik på udstedelse af nationale 
duelighedsbeviser. Nægter en medlemsstat 
at godkende eller acceptere et sådant 
gyldigt bevis, der er udstedt af en anden 
medlemsstat, skal den begrunde denne 
afgørelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Direktiv 2008/106/EF indeholder 
desuden en centraliseret mekanisme til 
anerkendelse af sønæringsbeviser, som er 
udstedt af tredjelande. Evalueringen af 
programmet for målrettet og effektiv 
regulering14 (REFIT) viste, at der var 

(5) Direktiv 2008/106/EF indeholder 
desuden en centraliseret mekanisme til 
anerkendelse af sønæringsbeviser, som er 
udstedt af tredjelande. Evalueringen af 
programmet for målrettet og effektiv 
regulering (REFIT)14 viste, at der var 



PE637.681/ 3

DA

opnået betydelige omkostningsbesparelser 
for medlemsstaterne siden indførelsen af 
den centraliserede mekanisme. 
Evalueringen afslørede imidlertid også, at i 
forbindelse med nogle af de anerkendte 
tredjelande blev kun et meget begrænset 
antal søfarende efterfølgende ansat på 
EU-skibe. For at bruge de tilgængelige 
menneskelige og finansielle ressourcer på 
en mere effektiv måde skulle proceduren 
for anerkendelse af tredjelande derfor 
baseres på en analyse af behovet for sådan 
anerkendelse, herunder et skøn af antallet 
af skibsførere og officerer fra det land, 
som forventes at blive ansat på EU-skibe.

opnået betydelige omkostningsbesparelser 
for medlemsstaterne siden indførelsen af 
den centraliserede mekanisme. 
Evalueringen afslørede imidlertid også, at 
der for nogle af de anerkendte tredjelandes 
vedkommende kun blev udstedt et meget 
begrænset antal påtegninger af 
medlemsstaterne, der attesterede 
anerkendelsen af beviser for så vidt angår 
duelighedsbeviser eller 
kvalifikationsbeviser udstedt af disse 
tredjelande.

_________________ _________________
14 SWD(2018)19. 14 SWD(2018)19.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at sikre retten for alle søfarende 
til anstændigt arbejde og begrænse 
konkurrencefordrejninger på det indre 
marked bør anerkendelsen af søfarendes 
beviser, der er udstedt af tredjelande, være 
betinget af, at de pågældende tredjelande 
ratificerer konventionen om søfarendes 
arbejdsforhold.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at øge effektiviteten ved det 
centraliserede system til anerkendelsen af 
tredjelande yderligere bør omevalueringen 
af tredjelande, som leverer et lille antal 
søfarende til EU-flåden, foretages med 
længere mellemrum, som skal øges til ti år. 

(7) For at øge effektiviteten ved det 
centraliserede system til anerkendelsen af 
tredjelande yderligere bør omevalueringen 
af tredjelande, som leverer et lille antal 
søfarende til EU-flåden, foretages med 
længere mellemrum, som skal øges til otte 
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Dette længere tidsrum for omevaluering af 
sådanne tredjelandes system bør imidlertid 
kombineres med prioritetskriterier, som 
tager højde for sikkerhedsbekymringer, 
balance mellem behovet for effektivitet og 
en effektiv beskyttelsesmekanisme i 
tilfælde af forringet kvalitet af søfarendes 
uddannelse, som gives i de relevante 
tredjelande.

år. Disse søfarendes egnethed bør også 
vurderes af medlemsstaterne, og de bør 
om nødvendigt få uddannelse. Dette 
længere tidsrum for omevaluering af 
sådanne tredjelandes system bør imidlertid 
kombineres med prioritetskriterier, som 
tager højde for sikkerhedsbekymringer, 
balance mellem behovet for effektivitet og 
en effektiv beskyttelsesmekanisme i 
tilfælde af forringet kvalitet af søfarendes 
uddannelse, som gives i de relevante 
tredjelande.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Oplysninger om de søfarende, der er 
ansat fra tredjelande, er blevet tilgængelige 
på EU-niveau via kommunikation fra 
medlemsstaterne, som har de relevante 
oplysninger i deres officielle registre 
vedrørende udstedte beviser og 
påtegninger. Disse oplysninger bør ikke 
kun bruges til statistiske og 
politikformuleringsformål, men også til 
formålet med at forbedre effektiviteten af 
det centraliserede system, som anerkender 
tredjelande. Baseret på de oplysninger, som 
kommunikeres af medlemsstaterne, skal 
anerkendte tredjelande, som ikke har 
forsynet EU-flåden med søfarende i et 
tidsrum på mindst fem år, fjernes fra listen 
over anerkendte tredjelande. Desuden skal 
disse oplysninger også bruges for at 
prioritere omevalueringen af de anerkendte 
tredjelande.

(8) Oplysninger om de søfarende, der er 
ansat fra tredjelande, er blevet tilgængelige 
på EU-niveau via kommunikation fra 
medlemsstaterne, som har de relevante 
oplysninger i deres officielle registre 
vedrørende udstedte beviser og 
påtegninger. Disse oplysninger bør ikke 
kun bruges til statistiske og 
politikformuleringsformål, men også til 
formålet med at forbedre effektiviteten af 
det centraliserede system, som anerkender 
tredjelande. Baseret på de oplysninger, som 
kommunikeres af medlemsstaterne, bør 
anerkendelsen af tredjelande, som ikke har 
forsynet EU-flåden med søfarende i et 
tidsrum på mindst otte år, undersøges på 
ny. Den fornyede undersøgelsesproces bør 
omfatte muligheden for at fastholde 
anerkendelsen af det pågældende 
tredjeland eller trække den tilbage. 
Desuden skal disse oplysninger også 
bruges for at prioritere omevalueringen af 
de anerkendte tredjelande.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bestemmelserne om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF15 finder ikke anvendelse, når 
det gælder anerkendelse af 
sønæringsbeviser i henhold til direktiv 
2008/106/EF. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/45/EF16 regulerede 
den gensidige anerkendelse af 
sønæringsbeviser, som er udstedt af 
medlemsstaterne. Definitionerne af 
sønæringsbeviser som omhandles i direktiv 
2005/45/EF er imidlertid blevet forældede 
efter ændringerne af STCW-konventionen 
fra 2010. Ordningen om gensidig 
anerkendelse af sønæringsbeviser, som er 
udstedt af medlemsstaterne, skal derfor 
ændres for at afspejle de internationale 
ændringer og de nye definitioner af 
sønæringsbeviser inkluderet i direktiv 
2008/106/EF. Endvidere skal søfarendes 
lægeattester, som er udstedt under 
medlemsstaternes beføjelse, også indgå i 
ordningen om gensidig anerkendelse. For 
at fjerne tvetydighed og risikoen for 
uoverensstemmelser mellem direktiv 
2005/45/EF og direktiv 2008/106/EF skal 
den gensidige anerkendelse af 
sønæringsbeviser reguleres af direktiv 
2008/106/EF.

(9) Bestemmelserne om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF15 finder ikke anvendelse, når 
det gælder anerkendelse af 
sønæringsbeviser i henhold til direktiv 
2008/106/EF. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/45/EF16 regulerede 
den gensidige anerkendelse af 
sønæringsbeviser, som er udstedt af 
medlemsstaterne. Definitionerne af 
sønæringsbeviser som omhandles i direktiv 
2005/45/EF er imidlertid blevet forældede 
efter ændringerne af STCW-konventionen 
fra 2010. Ordningen om gensidig 
anerkendelse af sønæringsbeviser, som er 
udstedt af medlemsstaterne, skal derfor 
ændres for at afspejle de internationale 
ændringer og de nye definitioner af 
sønæringsbeviser inkluderet i direktiv 
2008/106/EF. Endvidere skal søfarendes 
lægeattester, som er udstedt under 
medlemsstaternes beføjelse, også indgå i 
ordningen om gensidig anerkendelse. For 
at fjerne tvetydighed og risikoen for 
uoverensstemmelser mellem direktiv 
2005/45/EF og direktiv 2008/106/EF skal 
den gensidige anerkendelse af 
sønæringsbeviser reguleres af direktiv 
2008/106/EF. For at mindske den 
administrative byrde for medlemsstaterne 
og lette forvaltningen af påmønstringerne 
er det desuden nødvendigt at gå over til et 
elektronisk system for de af de søfarende 
fremlagte kvalifikationsbeviser med 
henblik på at opnå en fuldstændig 
dematerialisering af beviserne inden 
2027.

__________________ __________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 
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255 af 30.9.2005, s. 22). 255 af 30.9.2005, s. 22).
16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/45/EF om gensidig anerkendelse af 
sønæringsbeviser, som er udstedt af 
medlemsstaterne, og om ændring af 
direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 af 
30.9.2005, s. 160).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/45/EF om gensidig anerkendelse af 
sønæringsbeviser, som er udstedt af 
medlemsstaterne, og om ændring af 
direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 af 
30.9.2005, s. 160).

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at bidrage til øget sikkerhed, 
større effektivitet i forvaltningen af skibe, 
der fører en medlemsstats flag, og fremme 
af uddannede søfarende i Unionen er det 
vigtigt fortsat at udvikle den europæiske 
knowhow på det maritime område og at 
øge de søfarendes færdigheder og 
kompetencer, navnlig i lyset af de 
teknologiske fremskridt og 
digitaliseringen af sektoren. Der bør 
derfor foreslås en uddannelse, som 
rækker ud over minimumskravene i 
STCW-konventionen, og som udmunder i 
et europæisk bevis for højtuddannede 
søfarende, som anbefalet i rapporten af 9. 
juni 2011 fra arbejdsgruppen vedrørende 
maritim beskæftigelse og 
konkurrenceevne i Kommissionen. Der 
bør i øvrigt med henblik på udveksling af 
god praksis mellem medlemsstaterne 
tilskyndes til fremme af Erasmus+-
mekanismen for uddannelse af søfarende.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Beviserne bør centraliseres ved 
hjælp af en elektronisk database på EU-
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plan, som også er forbundet med 
databasen i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/16/EF1a. Denne 
digitalisering af data er et naturligt led i 
de teknologiske fremskridt hvad angår 
indsamling og rapportering af data med 
henblik på at bidrage til 
omkostningsbesparelser og en effektiv 
udnyttelse af menneskelige ressourcer.
____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/16/EF af 23. april 2009 om 
havnestatskontrol (EUT L 131 af 
28.5.2009, s. 57).

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) En bred debat med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, medlemsstater, 
uddannelsesinstitutioner og andre 
interessenter er nødvendig for at 
undersøge muligheden for at oprette et 
frivilligt system af harmoniserede beviser 
på et uddannelsesniveau, der overstiger 
STCW, for at øge de europæiske 
søfarendes konkurrencemæssige fordel. 
Med en sådan STCW+ kunne der indføres 
et "bevis for højtuddannede søfarende" 
baseret på europæiske efter- og 
videreuddannelseskurser, som ville give 
europæiske søfarende færdigheder ud 
over dem, der kræves på internationalt 
plan. Den stigende digitalisering af den 
maritime sektor bør bidrage til at forbedre 
og udvikle disse færdigheder og 
kvalifikationer.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
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Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Uddannelse af europæiske 
søfarende som skibsførere og officerer bør 
støttes gennem udveksling af studerende 
mellem søfartsuddannelsesinstitutioner i 
hele Unionen. For at dyrke og udvikle de 
søfarendes færdigheder og kvalifikationer 
under et europæisk flag er det nødvendigt 
at udveksle god praksis mellem 
medlemsstaterne. Uddannelse af 
søfarende bør drage fuld nytte af de 
muligheder, som Erasmus+ giver.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5 – stk. 10

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 5, stk. 10, affattes således:
10. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 19, stk. 7, skal de beviser, der 
kræves i henhold til nærværende direktiv, 
forefindes i original om bord på det skib, 
hvor indehaveren er tjenstgørende.

"10. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 19, stk. 7, skal de beviser, der 
kræves i henhold til nærværende direktiv, 
forefindes i original om bord på det skib, 
hvor indehaveren er tjenstgørende, i 
papirform eller elektronisk form, idet 
ægtheden og gyldigheden garanteres af 
udstedelsesstaten og kan kontrolleres 
inden for rammerne af proceduren i stk. 
12, litra b), og stk. 13."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=DA)

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5 – stk. 13
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

2b) Artikel 5, stk. 13, affattes således:
13. Fra den 1. januar 2017 skal de 
oplysninger, der stilles til rådighed i 
overensstemmelse med stk. 12, litra b), 
stilles til rådighed elektronisk.

"13. Fra den 1. januar 2017 skal de 
oplysninger, der stilles til rådighed i 
overensstemmelse med stk. 12, litra b), 
stilles til rådighed elektronisk. Fra den 1. 
januar 2027 skal alle beviser og 
påtegninger i overensstemmelse med stk. 
12, litra b), udelukkende stilles til 
rådighed elektronisk."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=DA)

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til formål for stk. 8 i artikel 20 og stk. 2 i 
artikel 21 samt til medlemsstaternes og 
Kommissionens brug ved 
politikformulering indsender 
medlemsstaterne hvert år oplysninger, 
som omhandles i Bilag V til dette direktiv, 
vedrørende duelighedsbeviser og 
påtegninger, der attesterer anerkendelsen af 
duelighedsbeviserne, til Kommissionen. 
De kan også på frivilligt basis fremlægge 
oplysninger om de kvalifikationsbeviser, 
der er udstedt til menige i 
overensstemmelse med kapitel II, III og 
VII i bilaget til STCW-konventionen.

Til formål for artikel 20, stk. 8, og artikel 
21, stk. 2, og for at lette gennemførelsen 
af artikel 8 opretter, forvalter og 
ajourfører Kommissionen en database, 
som alle medlemsstater er tilsluttet, og 
som indeholder alle de oplysninger, som 
omhandles i bilag V til dette direktiv, 
vedrørende duelighedsbeviser og 
påtegninger, der attesterer anerkendelsen af 
de duelighedsbeviser, der er udstedt i 
overensstemmelse med reglement V/1-1 og 
V/1-2 i STCW-konventionen.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5a – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Databasen over søfarendes beviser 
skal være forbundet med den 
inspektionsdatabase, der er omhandlet i 
artikel 24 i direktiv 2009/16/EF. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver medlemsstat accepterer 
kvalifikationsbeviser og bevisdokumenter, 
som er udstedt af en anden medlemsstat, 
eller under dennes beføjelse, til det formål 
at lade søfarende gøre tjeneste om bord på 
dens flåde.

1. Enhver medlemsstat accepterer 
kvalifikationsbeviser og bevisdokumenter, 
som er udstedt af en anden medlemsstat, 
eller under dennes beføjelse, i papirform 
eller elektronisk form, til det formål at lade 
søfarende gøre tjeneste om bord på dens 
flåde og for udstedelse af 
duelighedsbeviser eller 
kvalifikationsbeviser. Den oprindelige 
afgørelse om accept af sådanne beviser 
eller dokumenter udstedes senest en 
måned efter modtagelsen af anmodningen 
og den fornødne dokumentation.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver medlemsstat anerkender 
duelighedsbeviser, som er udstedt af en 
anden medlemsstat, eller 
kvalifikationsbeviser, som er udstedt af en 
anden medlemsstat, til skibsførere og 
officerer i henhold til reglement V/1-1 og 
V/1-2 i bilag I ved at påtegne det bevis for 

2. Enhver medlemsstat anerkender 
duelighedsbeviser, som er udstedt af en 
anden medlemsstat, eller 
kvalifikationsbeviser, som er udstedt af en 
anden medlemsstat, til skibsførere og 
officerer i henhold til reglement V/1-1 og 
V/1-2 i bilag I ved at påtegne det bevis for 
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at attestere dets anerkendelse. Påtegningen, 
som attesterer anerkendelsen, begrænses til 
de stillinger, funktioner og ansvars- eller 
kvalifikationsområder, der er foreskrevet 
heri. Den anvendte påtegningsform er den, 
der er fremsat i stk. 3 i afsnit A-I/2 i 
STCW-koden.

at attestere dets anerkendelse. Påtegningen, 
som attesterer anerkendelsen, begrænses til 
de stillinger, funktioner og ansvars- eller 
kvalifikationsområder, der er foreskrevet 
heri. Påtegningen udstedes kun, hvis alle 
krav i STCW-konventionen er blevet 
opfyldt i henhold til stk. 7 i reglement I/2 i 
STCW-konventionen. Den anvendte 
påtegningsform er den, der er fremsat i stk. 
3 i afsnit A-I/2 i STCW-koden.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstater sikrer, at søfarende i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og procedurer kan gøre indsigelse mod 
afgørelser, hvorved der nægtes påtegning 
af et gyldigt bevis, og at der kan klages 
over manglende svar.

4. Medlemsstaterne sikrer, at søfarende 
i overensstemmelse med national 
lovgivning og procedurer kan gøre 
indsigelse mod afgørelser, hvorved der 
nægtes påtegning af et gyldigt bevis, og at 
der kan klages over manglende svar eller 
uberettigede forsinkelser, og at søfarende 
får gratis relevant rådgivning og 
assistance i forbindelse med sådanne 
klager.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5b – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne bør, i det omfang 
det er muligt, holde listen over deres 
behov og jobtilbud for søfarende ajour.

Ændringsforslag 21
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5b – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne udvikler med 
bistand fra Kommissionen og inddragelse 
af arbejdsmarkedets parter et gensidigt 
anerkendt europæisk bevis for 
højtuddannede søfarende, der tilbyder 
videregående uddannelse til søfarende ud 
over kravene i STCW-konventionen, med 
henblik på yderligere at styrke de 
europæiske søfarendes færdigheder.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5b – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 b. Senest den ... [indsæt dato fem år 
efter ikrafttrædelsen] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en evaluering af indvirkningen af 
den gensidige anerkendelse af søfarendes 
uddannelse og kvalifikationer på de 
europæiske søfarendes beskæftigelse og 
færdigheder, herunder forslag til 
yderligere foranstaltninger på baggrund 
af denne evaluering.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opfylde kravene til sundhedsmæssig a) opfylde kravene til sundhedsmæssig 
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egnethed i artikel 11; og egnethed i artikel 11, såvel fysisk som 
mentalt, og

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 19 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) Artikel 19, stk. 1, ændres som 
følger:

1. Søfarende, der ikke er i besiddelse af 
sønæringsbeviser, som er udstedt af 
medlemsstaterne, og/eller 
kvalifikationsbeviser, som er udstedt af 
medlemsstaterne til skibsførere og officerer 
i overensstemmelse med reglement V/1-1 
og V/1-2 i STCW-konventionen, kan opnå 
ret til at gøre tjeneste på skibe, som fører 
en medlemsstats flag, hvis der er truffet 
afgørelse om anerkendelse af deres 
sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser 
under anvendelse af de procedurer, der er 
fastsat i denne artikels stk. 2-6.

1. Søfarende, der ikke er i besiddelse af 
sønæringsbeviser, som er udstedt af 
medlemsstaterne, og/eller 
kvalifikationsbeviser, som er udstedt af 
medlemsstaterne til skibsførere og officerer 
i overensstemmelse med reglement V/1-1 
og V/1-2 i STCW-konventionen, kan opnå 
ret til at gøre tjeneste på skibe, som fører 
en medlemsstats flag, hvis der er truffet 
afgørelse om anerkendelse af deres 
sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser 
under anvendelse af de procedurer, der er 
fastsat i denne artikels stk. 2- 6, og at det 
tredjeland, der er omfattet af 
anerkendelsesproceduren, har ratificeret 
den internationale konvention om 
søfarendes arbejdsforhold.

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:DA:PDF

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat, som tilsigter, ved 
påtegning, at anerkende 
duelighedsbeviserne eller 

En medlemsstat, som tilsigter, ved 
påtegning, at anerkende 
duelighedsbeviserne eller 
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kvalifikationsbeviserne, der omhandles i 
stk. 1, og som er udstedt af et tredjeland til 
en skibsfører, officer eller radiooperatør, til 
at gøre tjeneste på skibe, der fører 
medlemsstatens flag, skal indsende en 
anmodning til Kommissionen om 
anerkendelse af det tredjeland, ledsaget af 
en foreløbig analyse af tredjelandets 
overholdelse af kravene i STCW-
konventionen ved at indsamle de 
oplysninger, der omhandles i bilag II, 
herunder et skøn over antallet af 
skibsførere og officerer fra det land, som 
forventes at blive ansat.

kvalifikationsbeviserne, der omhandles i 
stk. 1, og som er udstedt af et tredjeland til 
en skibsfører, officer eller radiooperatør, til 
at gøre tjeneste på skibe, der fører 
medlemsstatens flag, skal indsende en 
anmodning til Kommissionen om 
anerkendelse af det tredjeland, ledsaget af 
en foreløbig analyse af tredjelandets 
overholdelse af kravene i STCW-
konventionen og den internationale 
konvention om søfarendes arbejdsforhold 
ved at indsamle de oplysninger, der 
omhandles i bilag II. I den foreløbige 
analyse giver medlemsstaten yderligere 
oplysninger om årsagerne til 
anerkendelsen af det pågældende 
tredjeland til støtte for sin anmodning. Ud 
over den foreløbig analyse med hensyn til 
overholdelse forelægger medlemsstaten et 
begrundet skøn over antallet af 
skibsførere, officerer og radiooperatører 
fra det pågældende land, som forventes at 
blive ansat, undtagen i behørigt 
begrundede tilfælde.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodningsindsendelse fra en 
medlemsstat skal Kommissionen træffe en 
afgørelse, som starter 
anerkendelsesproceduren for det 
tredjeland. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 28, stk. 2.

Efter anmodningsindsendelse fra en 
medlemsstat indleder Kommissionen 
anerkendelsesproceduren for det 
tredjeland.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
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Direktiv 2008/106/EF
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter vedtagelse af en positiv afgørelse om 
at påbegynde anerkendelsesproceduren 
skal Kommissionen, med bistand fra Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 
og i påkommende fald med deltagelse af de 
berørte medlemsstater, indsamle de i bilag 
II nævnte oplysninger og foretage en 
vurdering af uddannelses- og 
bevisudstedelsessystemerne i det 
tredjeland, som anerkendelsesanmodningen 
vedrører, for at konstatere, om det 
pågældende land opfylder alle kravene i 
STCW-konventionen, og om der er truffet 
tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre 
svig med beviser.

Kommissionen skal med bistand fra Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 
og i påkommende fald med deltagelse af 
den medlemsstat, der har indsendt 
anmodningen, og alle andre berørte 
medlemsstater indsamle de i bilag II 
nævnte oplysninger og foretage en 
vurdering af uddannelses- og 
bevisudstedelsessystemerne i det 
tredjeland, som anerkendelsesanmodningen 
vedrører, for at konstatere, om det 
pågældende land opfylder alle kravene i 
STCW-konventionen, og om der er truffet 
tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre 
svig med beviser.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 20 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis der ikke er nogen påtegninger, 
som attesterer anerkendelse udstedt af en 
medlemsstat i forbindelse med 
duelighedsbeviser eller 
kvalifikationsbeviser, som omhandles i stk. 
1 i artikel 19, og som er udstedt af et 
tredjeland i et tidsrum på mere end 5 år, 
skal anerkendelsen af det lands beviser 
trækkes tilbage. Til det formål skal 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesafgørelser i henhold til den 
undersøgelsesprocedure, der omhandles i 
artikel 28, stk. 2, efter underrettelse af 
medlemsstaterne, samt det pågældende 
tredjeland mindst to måneder i forvejen.

8. Hvis der ikke er nogen påtegninger, 
som attesterer anerkendelse udstedt af en 
medlemsstat i forbindelse med 
duelighedsbeviser eller 
kvalifikationsbeviser, som omhandles i stk. 
1 i artikel 19, og som er udstedt af et 
tredjeland i et tidsrum på mere end otte år, 
skal anerkendelsen af det lands beviser 
undersøges på ny. Til det formål skal 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesafgørelser i henhold til den 
undersøgelsesprocedure, der omhandles i 
artikel 28, stk. 2, efter underrettelse af 
medlemsstaterne, samt det pågældende 
tredjeland mindst tre måneder i forvejen.

Ændringsforslag 29
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De tredjelande, der er blevet 
anerkendt i henhold til proceduren i artikel 
19, stk. 3, første afsnit, herunder de 
tredjelande, der henvises til i artikel 19, 
stk. 6, omevalueres regelmæssigt og mindst 
hvert tiende år af Kommissionen med 
bistand fra Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed med henblik på at 
kontrollere, om de opfylder de relevante 
kriterier i bilag II, og om der er truffet 
tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre 
svig med beviser.

1. De tredjelande, der er blevet 
anerkendt i henhold til proceduren i artikel 
19, stk. 3, første afsnit, herunder de 
tredjelande, der henvises til i artikel 19, 
stk. 6, omevalueres regelmæssigt og mindst 
hvert syvende år af Kommissionen med 
bistand fra Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed med henblik på at 
kontrollere, om de opfylder de relevante 
kriterier i bilag II, og om der er truffet 
tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre 
svig med beviser.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 21 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) antallet af programmer, som er 
godkendt af tredjelandet;

d) antallet af uddannelses- og 
udviklingsprogrammer for søfarende, som 
er godkendt af tredjelandet

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 21 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) det samlede antal søfarende, der 
leveres af tredjelandet til EU-flåden, og 
disse søfarendes uddannelse og 
kvalifikationer
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 21 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) oplysninger om 
uddannelsesstandarder i det pågældende 
tredjeland fra de berørte myndigheder 
eller andre interessenter.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal formidle de 
oplysninger, der omhandles i bilag V, til 
Kommissionen til formål for stk. 8 i 
artikel 20 og stk. 2 i artikel 21 samt til 
brug af medlemsstaterne og 
Kommissionen ved politikformulering.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
oplysninger, der er anført i bilag V, 
overføres til den database, der er oprettet i 
medfør af artikel 5a, så snart beviset eller 
den relevante påtegning er blevet udstedt.

Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, 
der overføres til den i artikel 5a 
omhandlede database, valideres med 
henblik på offentliggørelse inden for 72 
timer.
Medlemsstaterne har adgang til alle de 
oplysninger, der registreres i den i artikel 
5a omhandlede database, med henblik på 
gennemførelsen af artikel 8.


