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Ændringsforslag 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan ved indførelsen 
af et effektivt system for inspektion af 
søfarendes arbejdsforhold alt efter behov 
tillade offentlige institutioner eller andre 
organisationer (herunder i en anden 
medlemsstat, hvis denne er enig heri), 
som de anerkender som værende 
kompetente og uafhængige, at udføre 
inspektioner. Medlemsstaten er under alle 
omstændigheder fuldt ansvarlig for 
inspektionen af de pågældende søfarendes 
arbejds- og levevilkår på skibe, der fører 
dens flag.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omformulere ordførerens ændringsforslag. EU har 
intet retsgrundlag til at indføre certificeringskrav. Retsgrundlaget for certificering stammer 
fra ILO's konvention om søfarendes arbejdsforhold og national lovgivning til gennemførelse 
af denne konvention. Kommissionens forslag har til formål at fremme brancheoverenskomsten 
og ikke ILO's konvention om søfarendes arbejdsforhold. Direktivet skaber derfor ikke noget 
lovgivningsmæssigt grundlag for udstedelse af certifikater, heller ikke certifikater for 
søfarendes arbejdsforhold.

Ændringsforslag 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hver medlemsstat etablerer klare mål 
og standarder for administrationen af 
dens inspektionssystem samt passende 
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overordnede procedurer for dens 
vurdering af, i hvilken udstrækning disse 
mål og standarder opnås.

Or. en

Ændringsforslag 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Intervallet mellem to inspektioner må 
ikke overstige tre år.

Or. en

Ændringsforslag 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at personale med 
ansvar for at kontrollere den korrekte 
gennemførelse af direktiv 2009/13/EF har 
den uddannelse, den kompetence, de 
kompetenceområder, de beføjelser, den 
status og den uafhængighed, der er 
nødvendig eller ønskelig for at kunne 
gennemføre denne kontrol og sikre 
overholdelse af direktivet.

1. En medlemsstat sikrer, at de 
institutioner eller andre organisationer, 
der er nævnt i artikel 3, stk. 1b, og de 
medlemmer af deres personale, der har 
ansvaret for at kontrollere den korrekte 
gennemførelse af direktiv 2009/13/EF, har 
den uddannelse, den kompetence, de 
kompetenceområder, de beføjelser, den
status og den uafhængighed, der er 
nødvendig eller ønskelig for at kunne 
gennemføre denne kontrol og sikre 
overholdelse af direktivet.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver medlemsstat indfører:
a) et system til at sikre at det arbejde, der 
udføres af anerkendte organisationer, 
herunder informering om alle gældende 
nationale love og forordninger og 
relevante internationale instrumenter, er 
fyldestgørende, og
b) procedurer for kommunikation og 
tilsyn med sådanne organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 69
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat modtager en klage, 
som den ikke anser for åbenbart 
ubegrundet, eller får bevis for, at et skib, 
der fører dens flag, ikke opfylder kravene
i direktiv 2009/13/EF, eller at der er 
alvorlige mangler i dets 
gennemførelsesforanstaltninger, træffer
medlemsstaten alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at 
undersøge sagen og sikre, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe 
de konstaterede mangler.

1. Hvis en medlemsstat modtager en klage, 
som den ikke anser for åbenbart 
ubegrundet i henhold til international 
arbejdsret, såsom konventionen om 
søfarendes arbejdsforhold, eller i henhold 
til direktiv 2009/13/EF, træffer den alle 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at undersøge sagen og sikre, at der 
træffes foranstaltninger til at afhjælpe de 
konstaterede mangler.

Hvis en medlemsstat gennem en 
inspektion får bevis for, at et skib, der 
fører dens flag, ikke opfylder kravene i 
direktiv 2009/13/EF, eller at der er 
alvorlige mangler i dets 
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gennemførelsesforanstaltninger, træffer 
medlemsstaten alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at 
undersøge sagen og sikre, at der træffes 
de nødvendige foranstaltninger for at 
afhjælpe de konstaterede mangler.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personale med ansvar for at behandle 
klager behandler kilden til klager over 
farer eller mangler vedrørende søfarendes 
arbejds- og leveforhold eller en 
overtrædelse af love og bestemmelser 
fortroligt og tilkendegiver ikke over for 
rederen, rederens repræsentant eller føreren 
af skibet, at en inspektion er gennemført 
som følge af en sådan klage.

2. Personalet behandler kilden til klager 
over farer eller mangler vedrørende 
søfarendes arbejds- og leveforhold eller en 
overtrædelse af love og bestemmelser 
fortroligt og tilkendegiver ikke over for 
rederen, rederens repræsentant eller føreren 
af skibet, at en inspektion er gennemført 
som følge af en sådan klage.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 a
Rendezvousklausul

Fra og med datoen for konventionens 
ikrafttræden sikrer Kommissionen, at den 
indarbejdes i EU-lovgivningen og 
anvendes af medlemsstaterne. 
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Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at dette sker.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 a
Inspektion og håndhævelse

Hver medlemsstat opretholder et system til 
inspektion af de søfarendes forhold på 
skibe, der fører dens flag, som omfatter 
verifikation af, at foranstaltningerne 
vedrørende arbejds- og levevilkår i 
henhold til erklæringen vedrørende 
søfarendes arbejdsvilkår overholdes, hvor 
dette er relevant, og at kravene i direktiv 
2009/13/EF efterleves.

Or. en


