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KORT BEGRUNDELSE

Forbedring af den almene og faglige uddannelse er en absolut prioritet for Den Europæiske 
Union og dens politiske beslutningstagere. At sikre EU-borgerne nye kvalifikationer er en 
ambition, der vil forøge mange økonomiske sektorers bæredygtighed, og søtransporten er 
ingen undtagelse.

90 % af vareeksporten fra EU og 40 % af handelen inden for EU sendes ad søvejen. 
Søtransport er således en afgørende faktor for udviklingen af den europæiske handel med 
enorme økonomiske konsekvenser og deraf følgende jobskabelse. Vi skal derfor sørge for 
uddannelse, specialisering og certificering for søfarende med henblik på at minimere 
potentielle trusler mod sikkerheden for mennesker og varer på havet eller for havmiljøet i 
forbindelse med operationer om bord på skibe. EU-lovgivningen om 
minimumsuddannelsesniveauet og acceptable minimumsarbejdsvilkår og sikkerhedssystemer 
om bord skal også være i overensstemmelse med internationale standarder og konventioner, 
da søfartssektoren i sagens natur er globaliseret.

EU's nuværende normative ramme har allerede gjort store fremskridt med at hjælpe med at 
eliminere anvendelsen af underkvalificerede besætninger, der arbejder om bord på de skibe, 
der sejler under EU-flag, ved at fremme uddannelse og certificering inden for søfart. Samtidig 
er der skabt lige vilkår for søfarende, der er uddannet i Unionen, og søfarende, der er ansat fra 
tredjelande, gennem oprettelsen af den EU-centraliserede mekanisme i overensstemmelse 
med de forpligtelser, som medlemsstaterne påtog sig ved tiltrædelsen af STCW-konventionen. 
I lyset af den seneste lovgivningsmæssige udvikling er der imidlertid behov for, at EU-
lovgivningen tilpasses, forenkles og omformuleres.

Den nuværende proces med at revidere direktiv 2008/106/EF om 
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og om ophævelse af direktiv 2005/45/EF 
vil imødekomme dette behov og bør derfor forsøge både at fjerne de smuthuller, der allerede 
er blevet identificeret, og at forenkle og strømline EU's nuværende lovgivningsmæssige 
rammer på disse områder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Direktiv 2008/106/EF indeholder (5) Direktiv 2008/106/EF indeholder 
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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 
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.

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 
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 Arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene SWD(2018) 19.

14 Arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene SWD(2018) 19.

Ændringsforslag 2

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. 
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.

(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.
Disse søfarendes evner bør også vurderes 
af to medlemsstater og, hvis det er 
nødvendigt, bør 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 
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uddannelse, som gives i de relevante 
tredjelande.

Ændringsforslag 3

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 
anerkendelse af tredjelande, der ikke har 
forsynet EU-flåden med søfarende i et 
tidsrum på mindst 10 år, undersøges på ny.
Genovervejelsesprocessen bør omfatte 
muligheden for at bevare eller 
tilbagekalde anerkendelsen af det 
relevante tredjeland i overensstemmelse 
med undersøgelsesproceduren. Desuden 
skal disse oplysninger også bruges for at 
prioritere omevalueringen af de anerkendte 
tredjelande.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) En bred debat med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, medlemsstater, 
uddannelsesinstitutioner og andre 
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interessenter er nødvendig for at 
undersøge muligheden for at oprette et 
frivilligt system af harmoniserede 
certifikater på et uddannelsesniveau, der 
overstiger STCW, for at øge de 
europæiske søfolks konkurrencemæssige 
fordel. Med en sådan STCW+ kunne der 
indføres maritime beviser for topkvalitet 
(maritime certificates of excellence) på 
grundlag af europæiske maritime 
overbygningsuddannelser, 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 5

Forslag til direktiv
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 6

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

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

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen skal senest den 
[fem år efter dette direktivs ikrafttrædelse] 
fremlægge en evaluering af virkningen af 
den gensidige anerkendelse af beviser 
udstedt af medlemsstaterne på 
beskæftigelsen blandt europæiske 
søfarende.

Ændringsforslag 8

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 egnethed i artikel 11; og

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

Ændringsforslag 9

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

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

En medlemsstat, som tilsigter, ved 
påtegning, at anerkende 
duelighedsbeviserne eller 
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, og 
når det er muligt, et skøn over antallet af 
skibsførere og officerer fra det land, som 
forventes at blive ansat.

Ændringsforslag 10

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 skal Kommissionen træffe en 
afgørelse, som starter 
anerkendelsesproceduren for det 
tredjeland.

Ændringsforslag 11

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

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den medlemsstat, der har indsendt 
anmodningen, kan ensidigt beslutte at 
anerkende et tredjeland, indtil der er truffet 
en afgørelse i henhold til dette stk. Hvis en 
sådan unilateral anerkendelse finder sted, 
skal medlemsstaten formidle til 
Kommissionen antallet af påtegninger, 
der attesterer anerkendelsen, som er 
udstedt i forbindelse med 
duelighedsbeviser og 
kvalifikationsbeviser, som omhandles i 
stk. 1, og som er udstedt af tredjelandet, til 
afgørelsen om dets anerkendelse vedtages.

Den medlemsstat, der har indsendt 
anmodningen, kan anmode Kommissionen 
om midlertidig tilladelse til at anerkende 
tredjelandet, indtil der er truffet en 
afgørelse i henhold til dette stykke. I så 
fald skal medlemsstaten give 
Kommissionen alle de oplysninger og den 
dokumentation , der er nødvendig for at 
begrunde anmodningen, indtil der er 
truffet en afgørelse i henhold til dette 
stykke .

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mangel af sådan dokumentation afviser 
Kommissionen anmodningen om 
midlertidig anerkendelse med angivelse af 
begrundelsen herfor.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2008/106/EF
Article 20 – paragraph 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 fem 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 10 år, 
skal anerkendelsen af det lands beviser 
tages op til fornyet overvejelse i samråd 
med medlemsstaterne og de relevante 
interessenter. Til det formål skal 
Kommissionen efter ovennævnte 
procedure med fornyet overvejelse
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.

Ændringsforslag 15

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

fa) det faktum, at der er udstedt falske 
certifikater
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