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Ändringsförslag 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När en medlemsstat inrättar ett 
effektivt system för inspektion av 
arbetsförhållandena till sjöss får den i 
lämpliga fall bemyndiga offentliga 
institutioner eller andra organisationer 
(även i en annan medlemsstat, om denna 
samtycker) som den erkänner som 
behörig och oberoende att utföra 
inspektioner. Medlemsstaten ska under 
alla förhållanden ha kvar det fulla 
ansvaret för inspektionen av de berörda 
sjömännens arbets- och 
levnadsförhållanden på fartyg som för 
dess flagg.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag omstruktureras föredragandens ändringsförslag. EU har ingen 
rättslig grund för att verkställa krav på certifiering. Den rättsliga grunden för certifiering 
utgår från ILO:s konvention om arbete till sjöss och nationell lagstiftning för verkställighet av 
denna konvention. Kommissionens förslag syftar till att stärka arbetsmarknadens parters 
avtal, inte ILO:s konvention om arbete till sjöss. Det inrättas därför inte någon rättslig grund 
genom detta direktiv för utfärdande av certifikat, inte heller av certifikat för arbete till sjöss.

Ändringsförslag 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Varje medlemsstat ska fastställa 
tydliga mål och standarder för 
förvaltningen av sina inspektionssystem, 
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samt lämpliga övergripande förfaranden 
för sin utvärdering av i vilken omfattning 
dessa mål och standarder uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Tiden mellan inspektionerna ska vara 
högst tre år.

Or. en

Ändringsförslag 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
personal som har som uppgift att 
kontrollera korrekt tillämpning av direktiv 
2009/13/EG har erforderlig eller önskvärd 
utbildning, behörighet, kompetensområde, 
befogenheter, status och oberoende för att 
kunna utföra denna kontroll och säkerställa 
efterlevnad av direktivet.

1. En medlemsstat ska säkerställa att de 
institutioner eller andra organisationer 
som avses i artikel 3.1b och att den
personal som har som uppgift att 
kontrollera korrekt tillämpning av direktiv 
2009/13/EG har erforderlig eller önskvärd 
utbildning, behörighet, kompetensområde, 
befogenheter, status och oberoende för att 
kunna utföra denna kontroll och säkerställa 
efterlevnad av direktivet.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska inrätta:
a) ett system för att säkerställa att det 
arbete som erkända organisationer gör, 
vilket innefattar information om alla 
gällande nationella lagar och andra 
författningar och relevanta 
internationella instrument, är 
tillfredsställande, och
b) förfaranden för kommunikation med 
och tillsyn av sådana organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 69
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat mottar ett klagomål 
som det inte betraktar som uppenbart 
ogrundat eller erhåller bevis för att ett 
fartyg 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 frågan och se till att 
åtgärder vidtas för att avhjälpa de brister 
som uppenbarats.

1. Om en medlemsstat mottar ett klagomål 
som det inte betraktar som uppenbart 
ogrundat på grundval av internationell 
arbetsrätt, exempelvis konventionen om 
arbete till sjöss, eller på grundval av 
bestämmelserna i direktiv 2009/13/EG, 
ska den medlemsstaten vidta nödvändiga 
mått och steg för att undersöka frågan och 
se till att åtgärder vidtas för att avhjälpa de 
brister som uppenbarats.

Om en medlemsstat genom en inspektion 
erhåller bevis för att ett fartyg som för 
dess flagg inte följer kraven enligt direktiv 
2009/13/EG eller att det förekommer 
allvarliga brister i dess 
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genomförandeåtgärder, ska den 
medlemsstaten vidta nödvändiga mått och 
steg för att undersöka frågan och se till 
att åtgärder vidtas för att avhjälpa de 
brister som uppenbarats.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personal som har som uppgift att 
hantera klagomål ska omfatta källan till 
eventuellt missnöje eller klagomål som 
framställs om en fara eller brist i samband 
med sjömännens arbets- och 
boendeförhållanden eller ett brott mot lagar 
och regler med sekretess och inte antyda 
något för redaren, redarens företrädare eller 
fartygsoperatören om att inspektionen 
utfördes till följd av ett sådant missnöje 
eller klagomål.

2. Personalen ska omfatta källan till 
eventuellt missnöje eller klagomål som 
framställs om en fara eller brist i samband 
med sjömännens arbets- och 
boendeförhållanden eller ett brott mot lagar 
och regler med sekretess och inte antyda 
något för redaren, redarens företrädare eller 
fartygsoperatören om att inspektionen 
utfördes till följd av ett sådant missnöje 
eller klagomål.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Översynsklausul

Kommissionen ska se till att konventionen 
från det datum den träder i kraft 
införlivas i unionslagstiftningen och 
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tillämpas i medlemsstaterna. 
Kommissionen ska vidta de åtgärder som 
behövs för detta syfte.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Inspektion och verkställighet

Varje medlemsstat ska upprätthålla ett 
system för inspektioner av förhållandena 
för sjömän på fartyg som för dess flagg, 
inklusive kontroller av att de åtgärder 
beträffande arbets- och 
boendeförhållanden som anges i 
deklarationen om efterlevnad av 
konventionen om arbete till sjöss i 
tillämpliga fall följs och att kraven i 
direktiv 2009/13/EG uppfylls.

Or. en


