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MOTIVERING 

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 

2006 års konvention om  arbete till sjöss (MLC) antogs nästan enhälligt  av Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) den 23 februari 2006 i Genève. Den är  tillämplig på internationell 
sjöfart och täcker alla väsent liga frågor såsom  minimikrav för sjömän vid arbete ombord på 
fartyg (avdelning I av k onventionen om arbete t ill sjöss), anställningsvillkor (avdelning II av  
konventionen om  arbete till sjöss), logi, re kreationsanläggningar, m at och förplägnad, 
(avdelning III av konventionen om  arbete till sjöss), hälsoskydd, sjukvård, välfärd och social 
trygghet (avdelning IV) och efterl evnad och verkställighet för a tt säkerställa rim liga arbets- 
och levnadsförhållanden om bord på fartyg, liksom åtgärder för att genom föra dessa 
bestämmelser. Konventionen kan betraktas som  de första allmänt gällande reglerna för arbete 
till sjöss för fler än 1,2 m iljoner sjöm än över hela världen, liksom för r edare och  
sjöfartsnationer över hela världen.  

EU:s medlemsstater och komm issionen har stött ILO:s arbete i denna fråga från början. EU 
ser konventionen om  arbete till sjöss som ett vä rdefullt bidrag som  s yftar till att upprätta 
samma spelregler i den världsom spännande sjöfartssektorn genom att ställa upp m inimikrav 
för alla flaggor och sjöm än. I detta avseende har EU redan antagit rådets beslut 2007/431/EG  
av den 7 juni 2007 som tillåter m edlemsstaterna att i den Europeiska g emenskapens intresse 
ratificera Internationella ar betsorganisationens konventi on om arbete till sjöss 2006 1. Vissa  
medlemsstater har redan ratificerat den (Spa nien, Bulgarien Luxem burg, Danmark, Lettland, 
Nederländerna) och andra är på väg att göra de t. I själva sakfrågan är m edlemsstaternas 
nationella lagstiftningar i allmänhet mera skyddande och utfö rligare än ILO:s standarder. För 
att upprätthålla överensstämmelsen m ellan de in ternationella och natione lla standarderna och 
för att ratificera konventionen är en omfattande och tidskr ävande undersökning av de 
nationella lagstiftningarna en nödvändig förutsättning.  

För närvarande har 22 länder ratificerat konventionen om arbete till sjöss, vilka företräder mer 
än 45 % av den globala handelsflottans tonna ge, medan 30 ratificeri ngar och 33 % av den 
globala handelsflottans tonnage krävs för att konventionen om arbete till sjöss ska träda ikraft.  

EU antog även rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009, om genomförande av det 
avtal som ingåtts av Eu ropean Community Ship owners’ Associations (E CSA) och European 
Transport Workers’ Federation (ETF) om  2006 års konvention om arbete till sjöss och 
ändring av direktiv 1999/63/EG 2. Direktiv 2009/13/EG utgör ett utomordentligt resultat av 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter och det aktuella förslaget syftar till att säkerställa att 
det har lämpliga medel att verkställa detta i unionen. 

I detta syfte ska det emellertid kräv as att m edlemsstaterna ska tilläm pa direktiv 2009/13/EG 
när de utövar sina befogenheter som flaggstater.  

I nuläget har den europeiska lagstiftningen genom direktiv 2009/13/EG anpassats till de 
internationella standarder so m fastställs enligt konventionen om arbete till sjöss. Detta 

                                                 
1 EUT L 161, 22.06.2007, s.63. 
2 EUT L 124, 20.05.2009, s.30. 



 

SV 3   SV 

direktiv införlivade de rele vanta bestämm elserna i konventionen om  arbete till sjöss som 
fastställde sjömännens rättigheter som ingår i de ovannämnda avdelningarna I, II, III och IV.  

Parterna på den europeiska ar betsmarknaden som önskar genom föra sina avtal genom rådets 
beslut på basis av artikel 155  TFEU har inte befogenheter att i s itt avta l inf örliva de  
bestämmelser om ikraftträdand e som ingår i avdelning V i konventionen om  arbete till s jöss 
och har bett komm issionen att vidta åtgärder i de tta syfte. Det f öreliggande initiativet syf tar 
just till att göra detta när det gäller flaggstaternas åligganden.  

Detta in itiativ är en de l av EU:s politik f ör sjöf artsrelaterade yrk en. Såsom  f astställt av  
kommissionen i dess meddelande ti ll Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och 
sociala komm ittén och regionkomm ittén - Strate giska m ål och rekomm endationer för EU:s 
sjöfartspolitik f ram till 2 0183, f inns det i s jälva verket e tt äkta intresse hos EU att f örstärka 
sjöfartsyrkenas attraktion för européer genom  åtgärder, som , där det är tillämpligt, innefattar 
kommissionen, m edlemsstaterna och sjöf arten själv. Detta är  helt tillä mpligt på 
genomförandet av konventionen om  arbete till sjö ss, vilket avsevärt fö rbättrar arbets- och 
levnadsförhållandena ombord på fartygen. Meddelandet understryker att avtalet m ellan 
arbetsmarknadens parter i EU om genomfö randet av centrala elem ent i denna konvention 
visar på det breda stödet inom  s jöfarten på detta om råde, och därför bör EU:s och 
medlemsstaterna åtgärder syfta till att: 

– åstadkomma en snabb ratificering av konventi onen om arbete till sjöss av m edlemsstaterna 
och snabbt antagande av komm issionens förslag på basis av arbetsm arknadens parters avtal 
för genomförande av dess centrala element i EU-lagstiftningen; 

– säkerställa effektivt verkställande av de nya reglerna m ed hjälp av läm pliga åtgärder 
innefattande flagg- och hamnstaternas kontrollkrav.4 

Vitboken om färdplan för ett gem ensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem5 betonar vikten av en social agenda för sjötransporter både 
för att främja arbetstillf ällen och förbättra säkerheten och i arbetsdoku mentet som åtföljer 
vitboken förutses ett förslag för att säkerstä lla effektivt genom förande av konventionen om  
arbete till sjöss. 

Detta förslag är nära förbundet m ed förslaget på  Europaparlamentets och rådets direktiv om 
ändring av direktiv  2009/16/EG om  kontroll av ham nstater som  syftar till att uppnå lika 
villkor för branschen  g enom att låta konventio nen om arbete till sjös s träda i k raft i alla 
europeiska hamnar.  

1.1 Konventionen om arbete till sjöss 

Såsom all mänt erkänt och uttryck ligen fastställt av ILO är sjöfartsn äringen "världens första 
genuint världsom spännande industri" som  kräver ett internationellt lags tiftningsinitiativ av 
lämpligt slag – världsomspännande standarder som är tillämpliga för hela industrin.  

Konventionen om  arbete till sjöss, som  ant ogs 2006, tillhandahåller omfattande rättigheter 
och arbetarskydd för alla sjömän oavsett deras nationalitet och fartygets flagg. 

                                                 
3 K OM(2009) 8. 
4 Se meddelandets punkt 3. 
5 KOM (2011) 144 slutlig. 
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Konventionen om arbete till sjöss syftar både till att uppnå rim liga arbetsvillkor för sjöm än 
och till att säkerställa sund konkurrens för seriösa redare. I denna konvention f astställs 
sjömännens rättighe ter till r imliga arbetsv illkor inom  m ånga olika om råden, och den har 
konstruerats för att vara till ämplig över hela världen, vara  lätt att förstå, sam t kunna 
aktualiseras och genom föras på ett enhetligt sätt. Den har ocks å konstruerats för att bli ett 
världsomspännande instrum ent so m är känt som den "fjärde pe laren" i det in ternationella 
regelverket för k valitetssjöfart och  som komplettera r den In ternationella 
sjöfartsorganisationens (IMO)  tre huvudkonventioner. den inte rnationella konventionen om 
säkerheten för m änniskoliv till sjöss (S OLAS-konventionen), den internationella 
konventionen om  nor mer för sjöfolks utb ildning, certifiering och vakthållning (STCW -
konventionen) och den internationella konventi onen för f örhindrande av förorening från 
fartyg (MARPOL-konventionen).  

Den innehåller fyra avdelningar som handlar om sjöm ännens rättigheter: Avdelning 1 o m 
minimikrav f ör sjöf arares rättighe ter ombord på f artyg; avdelning 2 om anställning svillkor; 
avdelning 3 om  logi, möjligheter till rekreat ion, m at och förplägnad; avdelning 4 om 
hälsoskydd, sjukvård, välfärd och social trygghet.  

Därtill kommer att avdelning 5 i konventionen om  arbete till sjöss innehåller m ekanismer för 
förbättring av övervakningen på alla nivåer: fa rtyget, rederiet, flaggstaten, ha mnstaten, den 
stat som tillhandahåller arbetsk raften och ILO: s system för världsomspännande och enhetlig  
efterlevnad och kontroll. Tillsam mans med ett sunt regelverk behövdes verkligen ett 
effektivare system för verkställighet och efterlevnad genom att undermåliga fartyg tas bort för 
sjösäkerhetens och miljöskyddets skull.  

Därför måste EU tillhandahålla medel genom flaggstaternas och hamnstaternas kontroll för att 
säkerställa att relevanta MLC-standarder för arbete till s jöss tillämpas ombord på alla f artyg 
som anlöper EU:s hamnar, oavsett sjömännens nationalitet. 

Genomförandet av MLC-standarder genom flaggstatens och hamnstatens kontroll måste också 
ses som  ett sätt a tt b egränsa soc ial dum pning som  f örsämrar arbets villkoren o mbord, och 
straffar redare som erbjuder rimliga arbetsvillkor som överensstämmer med ILO:s regler.  

1.2. Flaggstatens åligganden enligt konventionen om arbete till sjöss 
ILO har genom att anta konventionen om  arbete till sjöss utarbetat helt nya bestämmelser för 
certifiering av arbetsförhållanden ombord på fartyg.  

Enligt konv entionen o m arbete till s jöss upp rättas ett kraftfullt verk ställighetsprogram som 
stöds av ett certifieringssystem där flaggstaten (eller en erkänd organi sation/enhet som agerar 
på uppdrag av denna) granskar redarens efterlev nadsplaner och kontrollerar och certifierar att 
de verkligen finns och genomförs. Fa rtyg blir skyldiga att inneha ett certifikat för ar bete till 
sjöss och en deklaration om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss. Dessa dokument 
kommer att utarbetas av den flaggstat som  har jurisdiktion över fartyge n och som  certifierar 
resultatet av kontrollerna. Inom ramen för konventionen om arbete till s jöss gäller detta krav 
fartyg som  har ett bruttotonnage över 500 GT  och som  går i internat ionell sjöfart eller 
medverkar i cabotage utom lands. Men EU:s fla ggstater f örväntas sä kerställa a tt nation ella 
lagar och regler som  genom för direktiv 2009/ 13/EG respekteras på m indre fartyg (m ed ett  
bruttotonnage under 500 GT) för vilka certifier ingen inte är obligatorisk enligt konventionen 
om arbete till sjös s. För att inte läg ga till ytterligare en tillsynsnivå f ör medlemsstaterna har 
inte hela certifieringssystemet införlivats i EU-lagstiftningen enligt det aktuella förslaget utan 
hänförts till internationell lagstiftning.  
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1.3. Nuvarande EU-lagstiftning 

EU har upprättat ett rättslig t ra mverk f ör att ök a s jösäkerheten genom  att anta tre  
sjösäkerhetspaket, det senaste fr ån 2009. En del av EU:s regler  för sjösäkerhet och hälsa och 
säkerhet är relevanta för det aktuella förslaget. De sammanfattas i korthet nedan. 

1.3.1 Europaparlamentets och rådets dir ektiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om 
fullgörande av flaggstatsförpliktelser6

  

På EU-nivå är syftet med direktiv 2009/21/EG att säkerställa att m edlemsstaterna effektivt 
och konsekvent uppfyller sina förpliktelser so m flaggstater för att öka säkerheten och 
förhindra nedsmutsning från fartyg som för deras flagg. I direktivet  fastställs rättigheterna för 
de fartyg som  registreras under en m edlemsstats flagg och förpliktelsen för flaggstater att 
inrätta ett s ystem f ör kvalitets ledning och intern utvärdering som  överensstämm er m ed 
internationella standarder. I d etta syfte tillämpas IMO-standarder – i synnerhet de nationella 
sjöförvaltningarnas revisionsplan och IMO:s flaggstatskod. 

Men direktiv 2009/21/EG innehåller inte bara en förteckning över de uppgifter som 
flaggstaterna måste utföra utan hänvisar även till den inte rnationella sjöfartsorganisationens 
åtgärder. Därför bör flaggstatens  särskilda uppgifter som  föl jer av verkställandet av direktiv 
2009/13/EG införas i E U-lagstiftningen. Efters om m ålen med nuvarande förslag skiljer sig 
från och är annorlunda till sin karaktär än målen med direktiv 2009/21, förefallet det vara mer 
följdriktigt att välja ett fristående förslag än att ändra direktiv 2009/21/EG. 

1.3.2 Direktiv 2009/13/EG 

I direk tiv 2 009/13/EG genomförs vissa standa rder enligt konventionen om  arbete till s jöss 
inom unionsrätten enligt avtalet m ellan arbetsmarknadens parter i EU. Dess bilaga omfattar i 
synnerhet de relevanta elem enten i avdelninga rna 1, 2, 3 och 4 i konventionen om  arbete till 
sjöss om minimikrav för arbete om bord på fart yg (medicinskt intyg, m inimiålder, utbildning 
och kvalifikationer), anställning svillkor, (s jömännens anställning savtal, hem sändning, 
ersättning för förlust av fartyg eller förlisning, bemanningsnivå, karriär- och yrkesutveckling), 
bestämmelser om logi, möjligheter till rekrea tion, m at och förplägnad, tillhandahållande av 
hälsoskydd, sjukvård, välfärd och so cial trygghet, inbegripet reda rens skadeståndsansvar och 
tillträde till landbaserad e inrättningar och slutligen tillhand ahållande av rutiner för klagom ål 
ombord.  

Om inte annat uttryckligen föreskrivs är dire ktivet 2009/13/EG tillämpligt på alla fartyg, vare 
sig de är offentlig- eller privatägda, som normalt används i kommersiell verksamhet, dock inte 
sådana fartyg som  anvä nds för fiske eller li knande ändamål och traditionellt byggda fartyg 
som dhower och djonker. Detta avta l ä r in te tilläm pligt på örlogsf artyg eller ö rlogsflottans 
hjälpfartyg. 

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER  

EU:s m edlemsstater tog  aktiv t del i MLC-f örhandlingarna tills ammans m ed kommissionen  
som organiserade sam ordningen av EU:s st åndpunkter. Alla EU:s m edlemsstater antog 
konventionen om arbete till sjöss 2006.  

                                                 
6 EUT L131, 28.5.2009, s. 57. 
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Ett fullvärdigt of fentligt samråd gav m edlemsstater och in tressenter tillfälle a tt utrycka sina 
synpunkter i juni 2011.  

Det rådde allm änt sa mförstånd om  behovet av en  aktualisering av lagstiftningen avseende 
flaggstater och hamnstater för att genomdriva kraven enligt konventionen om arbete till sjöss.  

De särskilda positiva effekter som betona des var förstärkningen av sjösäkerheten, 
förbättringen av sjöfartens kvalitet, fra mtagning av rättvisare konkurrensvillkor m ellan EU-
operatörer och opera törer utanför E U och m ellan EU-flaggade fartyg och icke-EU-flaggade 
fartyg.  

Intressenterna nämnde också bättre arbetskvali tet för alla sjömän, nämligen EU-sjömän som 
arbetar ombord på EU-flaggade fartyg, EU-sjöm än som arbetar ombord på icke-EU-flaggade 
fartyg, även utanför EU, för sjömän som inte är från EU och som arbetar på icke-EU-flaggade 
skepp. 

Arbetsgruppen för anställning och konkurrenskr aft till sjöss är ett oberoende organ som 
upprättades av vice-president Siim  Kallas i juli 2010. Arbetsgruppen, som  avslutade sitt 
arbete i juni 2011 och gav ut en rapport 7 som  inne höll rekomm endationer om  hur 
sjömansyrket skulle främjas i Europa, har rekommenderat genomförande av konventionen om 
arbete till sjöss. 

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER 

3.1 Förslagets innehåll 

3.1.1 Flaggstatens åligganden 
Den nationella flaggan är den främsta sym bolen för m edlemsstatens ansvar för ett fartyg,  
Flaggstaterna är  f örpliktade a tt säk erställa a tt deras f artyg ef terlever de stand arder som  
godtagits av flaggstaterna enligt internatio nella lagar och konven tioner, i synnerhet 
internationella m inimistandarder. Det betyder a tt en f laggstats f artyg s ka hållas i drif t och  
underhållas på ett sätt s om minskar risken fö r sjöfolk, hav smiljön och lasten. I artikel 94 i 
Förenta nationernas konvention om  sjölag stiftningen (UNCLO S 1982), fastställs 
flaggstaternas grundläggande förpliktelser oc h i artikel 94.5 fastställs flaggstaternas 
förpliktelser att vidta alla nödvändiga m ått och st eg som säkerställer ia kttagande av allm änt 
godtagna internationella regler, åtgärder och all praxis. 
Flaggstaten har effektiv jurisdiktion och kont roll över förvaltningsm ässiga, tekniska och 
sociala frågor som  rör deras fartyg och pers onal på öppet hav. Den ve rkställer förordningar 
om fartyg som  är registrerade under dess flagg,  även de förordningar som  avser inspektion, 
certifiering och utfärdande av säkerhets dokument och dokum ent om  förhindrande av 
förorening.  
Konkret innebär det att m edlemsstaterna ska kont rollera att ett fartyg som  för deras flagg 
efterlever internationella regler och förordningar inom områdena för deras befogenheter.  
Det nuvarande förslaget om  flaggstaten är begr änsat till införlivande t av vissa delar av 
avdelning V i konventionen om  arbete till sj öss vilka rör flaggstaters förpliktelser.  Som 
tidigare nämnts har direktiv 2009/21/EG om fl aggstaten kom pletterats m en inte ändrats 

                                                 
7 Utgiven den 20 juli 2011: http://ec.europa.eu/transport/maritime/seafarers/doc/2011-06-09-tfmec.pdf. 
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genom detta förslag. Förslaget säkerställer verkställighet och efterlevnad av flaggstaten enligt 
direktiv 2009/13/EG. 
Alla bestämmelser i konventionen om arbete till sjöss som fastställer fartygens förpliktelse att 
inneha ett certifikat för arbete till sjöss och en deklaration om efterlevnad av konventionen om 
arbete till sjöss och certifier ar sam tliga 14 frågor som  är väsentliga för konventionen om 
arbete till sjöss (sjöm ännens minimiålder, medicinska intyg, utbildning och anställningsavtal, 
användning av en eventuell licensierad, certif ierad eller reglerad privat rekrytering och 
arbetsförmedling för sjöfolk, arbets- och vilotid,  fartygets bemanningsnivå, logi, m öjligheter 
till rekreation, m at och förplägnad, skydd av hälsa och säkerhet sam t förebyggande av 
olyckor, sjukvård om bord, rutiner f ör klagomål ombord, löneutbetalningar) kunde dock inte 
överföras till EU-lagstiftningen av skäl som rör EU:s behörighet och politiska möjligheter.  
Därmed omfattar direktiv 2009/13 inte alla frågor som täcks in av konventionen om arbete till 
sjöss. Det innebär att skyldighe terna f ör EU:s f laggstater ä r begräns ade till a tt s äkerställa 
tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2009/13/EG. 

3.1.2 Utförlig förklaring av förslaget 

Direktiv 2009/21/EG har som  mål att säkerställa att den f lagg som alla EU:s m edlemsstater 
för har god status (inte är  svartlistad…) och att in förliva Inte rnationella 
sjöfartsorganisationens tillsynssy stem för fl aggstater i  EU-l agstiftningen och att införa de 
nationella sjöfartsmyndigheternas kvalitetscertifiering, medan det aktuella förslaget har andra  
syften. Det aktuella f örslaget avser inte några av IMO:s förfaranden utan fastställer principer 
för att övervaka tillämpningen av direktiv 200 9/13/EC som införlivar några av norm erna 
enligt konventionen om  arbete till sjöss. For tyd lighetens skull bör det helst vara en separat 
text. 

I artikel 1 beskrivs förslagets syfte, näm ligen att säkerställa EU-fla ggstaterna uppfyller sin a 
skyldigheter att tillämpa och verkställa direktiv 2009/13/EG.  

Artikel 2 a vser den d efinition av  f artyg och  redare so m är baser ad på def initionen i 
konventionen om  arbete till sjöss och som  an vänds i direktiv 2009/13  i syfte att undvika 
eventuella skiljaktigheter mellan normerna och gemomförandeåtgärderna.  

I artikel 3 anges flaggstatens förpliktelser att upprätta kontrollsystem och att säkerställa sina 
fartygs efterlevnad av direktiv 2009/13/EG.  

Artikel 4 avser yrkeskunskaper och oberoende  hos den pe rsonal som  har som uppgift att 
kontrollera att de frågor som omfattas av direktiv 2009/13/EC tillämpas på rätt sätt ombord på 
fartyg som för de berörda medlemsstaternas flagg.  

Artikel 5 behandlar klagom ålen om bord på EU-flaggade fartyg och anger de principer och 
förfaranden som ska följas av flaggstaternas behöriga personal.  

3.1.3 Förklarande dokument som åtföljer anmälan av genomförandeåtgärder  

Förutom de n gem ensamma politiska förklaringen (EUT 2011/C 369/02; EUT 2011/C 
369/03)8, överväger kommissionen nu behovet av förk larande dokument från fall till fall. I 
kraft av proportionalitete n har förklarande dokum ent inte bedömts vara berättigade i det 
föreliggande förslaget, eftersom  det  inte m odifierar någon annan befintlig rättsakt,  för att 

                                                 
8 KOM ((2007) 502). 
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undvika en eventuell extra adm inistrativ börda och eftersom förslaget är väl avgränsat och 
inte påverkar strängt reglerade om råden på nationell nivå. Således innefattar f öreliggande 
förslag inte uppräkningen av förklarande dokument. 

3.2 Rättslig grund 

Artikel 100.2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt 

3.3 Subsidiaritetsprincipen 

Harmoniserade regler om  geno mförande över hela EU bör bi dra till up prättande av sunda 
spelregler både för att undvika  snedvridning av konkurrensen på den inre m arknaden på 
bekostnad av sjösäkerheten och för att säkerstä lla rimliga arbets- och levnadsförhållanden för 
alla sjömän oberoende av deras nationalitet. I synnerhet har erfarenheten av hamnstatskontroll 
på EU-nivå visat sig vara verksam för att säkerställa bättre övervakning av fartyg som anlöper 
EU:s hamnar genom sammanslagning av resurser och utbyte av information. 

3.4 Proportionalitetsprincipen  

Åtgärder utförda av flaggstaten är den främsta tillsynsmekanismen inom sjöfartsnäringen. Det 
aktuella förslaget syftar till att f örstärka flaggstatens roll när det gäller att bevaka att direktiv 
2009/13/EC tilläm pas effektivt och konsekvent oc h att få m edlemsstaterna att inte agera 
själva på bekostnad av konsekvens och even tuellt m ed brott m ot antingen internationell 
lagstiftning eller unionslagstiftning. 

3.5 Val av instrument 

I s amband me d mi nimistandarder so m s ka g enomföras av m edlemsstaterna m ed hjälp av  
deras egna nationella system  och inom  om rådet för delade befogenheter, är ett direktiv ett 
lämpligt instrument.  

3.6 Ikraftträdande 

Detta direktiv ska träda i kraft samma dag som  2006 års konvention om arbete till sjöss träder 
i kraft, i likhet med direktiv 2009/13. 
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2012/0065 (COD) 

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 

om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 
genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ 

Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års 
konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG. 

(Text av betydelse för EEA) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEIS KA UNI ONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV, 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter överföring av utkastet till rättsakten till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande9,  

med beaktande av regionkommitténs yttrande10,  

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och 

av följande skäl: 

(1) Unionens åtgärder inom sjöfartsnäringe n syftar bland annat till att förbättra 
sjömännens boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg, säkerheten till sjöss och 
förhindrande av förorening till följd av olyckor till sjöss. 

(2) I unionen är m an medveten om det faktum a tt de flesta olyckor till sjöss orsakas av 
den mänskliga faktorn, särskilt utmattning. 

(3) Ett av huvudsyftena m ed unionens sjösäkerhetspolitik är att bekämpa underm ålig 
sjöfart. 

(4) Den 23 februari 2006 antog Internatione lla arbetsorganisationen 2006 års konvention 
om arbete till sjöss (konventionen) i syfte at t införa ett enda, enhetligt instrument som 
i m öjligaste m ån innef attar a lla aktuella standarder i bef intliga interna tionella 

                                                 
9 EUT C […], […], s. […]. 
10 EUT C […], […], s. […]. 
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konventioner och rekommendationer om  arbete  till sjöss, sam t de grundläggande 
principerna i andra internationella arbetsrättsliga konventioner. 

(5) Genom rådets beslut 2007/431/EG av den 7 juni 2007 11 bemyndigades 
medlemsstaterna att ratif icera konventionen. Medlemsstaterna uppmanas att ratificera 
den så fort som möjligt.  

(6) I konventionen fastställs standarder för arbe te till sjöss för alla  sjömän oavsett deras 
nationalitet och fartygens flagg. 

(7) Rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009 12 om genomförande av det avtal  
som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European 
Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och 
om ändring av direktiv 1999/63/EG.  

(8) Direktiv 2009/13/EG antogs med stöd av artikel 155 i fördraget. 

(9) Eftersom avtal som  ingås i kraft av arti kel 155 i fördraget, och som  ska genom föras 
genom rådets beslut, endast kan om fatta frågor som  definieras  av artikel 153 i 
fördraget, kan vissa bestämm elser i den konvention som  avser flaggstatens  
förpliktelser avseende efterlevnaden av konventionen inte ingå i det avtal m ellan 
arbetsmarknadens parter som införs genom direktiv 2009/13/EG. Dessa bestämm elser 
bör införlivas i unionslagstiftningen med stöd av detta direktiv.  

(10) Även om  direktiv 2009/21/EG styr fla ggstatens f örpliktelser geno m att inf örliva 
IMO:s tillsynssystem i unionslagstiftningen oc h genom att inf öra kvalitetscertifiering 
av nationella sjöfartsorgani sationer; görs bedömningen at t ett sepa rat direktiv so m 
omfattar standarder för arbete till sjöss är läm pligare och att det ger en tydliga re bild 
av de olika ändamålen och åtgärderna,  

(11) Direktiv 2009/13/EC gäller sjöm än ombord på fartyg som  för en m edlemsstats flagg. 
Medlemsstaterna bör därför bevaka efterl evnaden av alla bestämm elserna i det 
direktivet hos fartyg som för deras flagg. 

(12) För att kontrollera att direktiv 2009/13/EG efterlev s m åste m edlemsstaten gen om 
regelbundna inspektioner, bevakning och a ndra kontrollåtgärder bekräfta att fartyg 
som för dess flagg uppfyller kraven enligt direktiv 2009/13/EG. 

(13) Eftersom målen för detta  direktiv inte i tillräck lig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och de därför på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar  
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan uni onen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördra get. I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samm a artikel går detta direktiv inte utöver vad som  är nödvändigt för att uppn å 
dessa mål.  

(14) Eftersom detta direktiv verkställer direktiv 2009/13/EG, bör detta direktiv träda i kraft  
samma dag som direktiv 2009/13/EG, 

                                                 
11 EUT L 161, 22.06.2007, s. 63. 
12 EUT L 124, 20.5.2009, s. 30. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: 

Artikel 1  

Syfte  

Detta direktiv fastställer regler för att säkers tälla att m edlemsstater effektivt uppf yller sina 
förpliktelser som flaggstater, vilket innebär att bevaka att fartyg som för deras flagg efterlever 
direktiv 2009/13/EG. Detta direk tiv påverkar inte Europaparlam entets och rådets direk tiv 
2009/21/EG13. 

Artikel 2  

Definitioner 

I det här direktivet används följande definitioner med de betydelser som här anges:  

a) fartyg: ett fartyg som  inte navigerar enbart i inlandsfarvatten, i v atten inom  elle r nä ra 
skyddade farvatten, eller i områden där hamnregler gäller.  

b) redare: fartygets ägare eller någ on annan organisation eller pe rson, såsom en förvaltare, 
företrädare eller tidsbef raktare, som har övertag it ansvaret för fa rtygets drift från äg aren och 
som vid övertagandet av detta ansvar har gå tt m ed på att ta öve r det ansvar och de 
skyldigheter som  vilar på redare enligt bila gan till direktiv 2009/13/EG, oberoende av om  
någon annan organisation eller pe rson tar visst ansvar eller uppf yller vissa skyldigheter på 
uppdrag av redaren. 

Artikel 3 

Övervakning av efterlevnad 

Medlemsstaterna ska säkerställa att läm pliga kontroll- och övervakningssystem  inrättas och 
att effektiva och relevanta inspektioner utförs för att säkerställa att sjöm ännens ar bets- och 
boendeförhållande på fartyg som  för deras flag g uppfyller och fortlöpande uppfyller kraven 
enligt direktiv 2009/13/EG. 

Artikel 4  

Personal som har som uppgift att övervaka efterlevnaden  

Medlemsstaterna ska säkerställa att persona l som  har som uppgift a tt kontrollera korrekt 
tillämpning av direktiv 2009/13/EG har erforder lig eller önskvärd utbildning, behörighet, 

                                                 
13 EUT L131, 28.5.2009, s. 57. 
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kompetensområde, befogenheter, status och oberoende för att kunna utföra denna kontroll och 
säkerställa efterlevnad av direktivet.  

Artikel 5  

Klagomål 

1. Om en m edlemsstat mottar ett klagom ål som  det inte betraktar som  uppenbart 
ogrundat eller erhåller bevis för att ett fart yg som för dess flagg inte följer kraven 
enligt direktiv 2009/13/EG eller att det förekommer allvarliga brister i dess 
genomförandeåtgärder, ska den medlemsstaten vidta nödvändiga mått och steg för att 
undersöka f rågan och se till att åtgärder vidtas för att avhjäl pa de brister som 
uppenbarats.  

2. Personal som har som uppgift att hantera klag omål ska omfatta källan till eventuellt  
missnöje eller klagom ål som  fram ställs om en fara eller brist i samband m ed 
sjömännens arbets- och boendeförhållanden e ller ett brott mot lagar och  regler m ed 
sekretess och inte antyda något för redaren, red arens före trädare elle r 
fartygsoperatören om att inspektion en utfördes till f öljd av ett sådan t missnöje eller 
klagomål.  

Artikel 6  

Införlivande 

1. Medlemsstaterna sk a sätta i kraft de lagar och föror dningar och adm inistrativa 
bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast tolv månader efter 
dagen för detta direktivs ikraftträdande. De  ska genast överläm na texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen. 

2. När en m edlemsstat an tar des sa bestämm elser ska de innehålla  en hänvisning till 
detta direktiv eller åtföljas av en såda n hänvisning när de offentliggörs. Närm are 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

3. Medlemsstaterna ska till komm issionen överlämna te xten till de cen trala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom  det område som omfattas av 
detta direktiv. 

Artikel 7  

Ikraftträdande 

Detta direktiv ska träda i kraft samma dag som direktiv 2009/13/EG träder i kraft. 
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Artikel 8  

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 


