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KORT BEGRUNDELSE

Uddannelse af besætninger om bord på skibe er af afgørende betydning for skibenes drift på 
havet og i havnene. Fælles uddannelse af og certifikatudstedelse af beviser til søfarende er 
reguleret ved konventionen af 1978 om uddannelse af søfarende, om sønæring og om 
vagthold ("STCW-konventionen"). Konventionen, der blev vedtaget af Den Internationale 
Søfartsorganisation i 1978, indeholder også bestemmelser om vagter og egnethed til tjeneste, 
herunder bestemmelser om hviletid, og er gennemført i EU-retten ved direktiv 2008/106/EF.

I 2010 blev der ved en konference i Manila mellem parterne i STCW-konventionen iværksat 
en omfattende gennemgang af og indført væsentlige ændringer til STCW-konventionen 
(Manilaændringerne), som trådte i kraft den 1. januar 2012. 

Hovedformålet med Kommissionens forslag COM(2011)0555 er at indarbejde disse seneste 
ændringer, som man vedtog i Manila, i EU-retten ved at ændre direktiv 2008/106/EF. 
Transportudvalget er ganske vist korresponderende udvalg i sagen om gennemførelse af 
Manilaændringerne, men der er et betydeligt overlap med beskæftigelsesmæssige forhold. 

Den foreslåede udtalelse har til formål at sikre, at disse nye EU-bestemmelser er i tråd med 
den relevante gældende lovgivning såvel som med allerede eksisterende aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter. 

I den sammenhæng foreslår ordføreren navnlig at støtte og styrke Kommissionens forslag 
vedrørende minimumshviletid og begrænsning af mulighederne for at gøre undtagelser fra 
den krævede hviletid for vagtgående søfarende. Minimumshviletiden bliver ikke mindre end 
10 timer i enhver 24-timers periode og 77 timer i enhver 7-dages periode. 

Med det formål at forebygge, at der opstår fare på grund af træthed, bliver det ikke tilladt at 
gøre undtagelser fra den daglige hviletidsperiode. Undtagelser fra den krævede ugentlige 
hviletid vil kun blive tilladt på meget skrappe betingelser. Således vil det kun være muligt at 
gøre en undtagelse fra den generelle regel, hvis arbejdsmarkedets parter i de forskellige 
medlemsstater indvilger i en ugentlig hvileperiode på mindre end 77 timer. Dette sikrer 
sammenhæng med bestemmelserne om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende (direktiv 
1999/63/EF).

Det vil dog være således, i tilfælde af en kollektivt aftalt undtagelse fra den ugentlige 
minimumshvileperiode, at en sådan højst vil være tilladt i to på hinanden følgende uger og 
kun forudsat, at minimumshvileperioden ikke er mindre end 70 timer i enhver 7-dages 
periode. Dertil kommer, at tidsrummet mellem to dispensationsperioder om bord skal være 
mindst det dobbelte af dispensationens varighed. Således sikres med udtalelsen et absolut 
minimum af hviletid for søfarere med det formål at opretholde sikkerheden om bord på 
skibene.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Alle medlemsstater er parter i 
konventionen, og ingen af dem har gjort 
indsigelse mod Manila-ændringerne i 
henhold til den procedure, der er fastsat 
herfor. Medlemsstaterne skal derfor 
tilpasse deres nationale regler til Manila-
ændringerne. En konflikt mellem 
medlemsstaternes internationale 
forpligtelser og deres EU-forpligtelser bør 
undgås. Desuden bør EU-reglerne for 
uddannelse af og certificering til søfarende 
holdes på linje med de internationale regler 
på grund af skibsbranchens internationale 
karakter. Flere bestemmelser i direktiv 
2008/106/EF bør følgelig ændres for at 
afspejle Manila-ændringerne.

(4) Alle medlemsstater er parter i 
konventionen, og ingen af dem har gjort 
indsigelse mod Manila-ændringerne i 
henhold til den procedure, der er fastsat 
herfor. Medlemsstaterne skal derfor 
tilpasse deres nationale regler til Manila-
ændringerne. En konflikt mellem 
medlemsstaternes internationale 
forpligtelser og deres EU-forpligtelser bør 
undgås. Desuden bør EU-reglerne for 
uddannelse af og certificering til søfarende 
holdes på linje med de internationale regler 
på grund af skibsbranchens internationale 
karakter. Direktiv 2005/36/EF af 7. 
september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer er ikke 
egnet som retlig ramme for fastlæggelsen 
af de nødvendige standarder for 
uddannelse af og certifikatudstedelse til 
søfarende. Derfor er det nødvendigt med 
EU-bestemmelser på dette område.
Direktiv 2008/106/EF bør følgelig ændres 
for at afspejle Manila-ændringerne.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, hvad forskellen er mellem anvendelsesområdet for direktiv 2008/106/EF 
og anvendelsesområdet for direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved Manilakonferencen havde de 
statslige parter bl.a. til hensigt at fastsætte 
objektive grænser for dispensationer 
angående minimumshviletider for 
vagtpersonale og søfarende med pålagte 
opgaver inden for sikkerhed og 
forebyggelse af forurening. Disse nye 
bestemmelser skal også integreres i EU-
lovgivningen. De skal imidlertid overholde 
bestemmelserne angående hviletider for 
søfarende i henhold til Rådets direktiv 
1999/63/EF af 21. juni 1999 og
2009/13/EF af 16. februar 2009.
Tilladelsen til at autorisere dispensationer 
skal desuden begrænses, hvad angår 
maksimal varighed, hyppighed og 
omfang. Der skal derfor indgå 
bestemmelser herom i direktivet.

(5) Arbejdsmarkedets parter i EU har 
indgået en aftale om minimumshviletid 
for søfarende, og Rådets direktiv 
1999/63/EF er blevet vedtaget til 
gennemførelse af denne aftale. Direktiv 
1999/63/EF giver også mulighed for at 
godkende undtagelser fra bestemmelserne 
om det minimale antal hviletimer for 
søfarende. Ved Manilakonferencen havde 
de statslige parter bl.a. til hensigt at 
fastsætte objektive grænser for undtagelser 
angående minimumshviletider for 
vagtpersonale og søfarende med pålagte 
opgaver inden for sikkerhed og 
forebyggelse af forurening, og det med 
henblik på at forebygge træthed. Disse
nye bestemmelser skal integreres i EU-
lovgivningen på en måde, der sikrer 
sammenhæng med direktiv 1999/63/EF 
som ændret ved direktiv 2009/13/EF.

Or. en

Begrundelse

Eventuelle undtagelser, som direktiv 2008/106/EF tillader, skal være i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i direktiv 1999/63/EF, der gennemfører en aftale mellem 
europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Tilgængelige statistikker om 
europæiske søfarende er ufuldstændige og 
ofte unøjagtige, hvilket gør 
beslutningsprocessen i denne vanskelige 
branche mere problematisk. Detaljerede 
data vedrørende certifikatudstedelse for 
søfarende kan ikke helt løse dette problem, 
men de ville klart bidrage. De statslige 
parter er i henhold til STCW-konventionen 

(7) Tilgængelige statistikker om 
europæiske søfarende er ufuldstændige og 
ofte unøjagtige, hvilket gør 
beslutningsprocessen i denne vanskelige 
branche mere problematisk. Detaljerede 
data vedrørende certifikatudstedelse for 
søfarende kan ikke helt løse dette problem, 
men de ville klart bidrage. De statslige 
parter er i henhold til STCW-konventionen 
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forpligtet til at føre et register over alle 
certifikater og påtegninger samt de 
relevante fornyelser af gyldigheden eller 
andre foranstaltninger, der påvirker dem 
(forordning I/2 (14)). EU-medlemsstaterne 
er i henhold til artikel 11, stk. 4, i direktiv 
2008/106 forpligtet til at føre et register 
over udstedte certifikater og påtegninger. 
For at få et så fuldstændigt som muligt 
billede af beskæftigelsen i Europa bør 
medlemsstaterne forpligtes til at sende 
Kommissionen udvalgte oplysninger, der 
allerede findes i deres registre over 
søfarendes certifikater. Disse oplysninger 
bør anvendes til statistiske formål og være 
på linje med databeskyttelseskravene i 
Unionen. En bestemmelse herom bør 
indføres i direktiv 2008/106/EF.

forpligtet til at føre et register over alle 
certifikater og påtegninger samt de 
relevante fornyelser af gyldigheden eller 
andre foranstaltninger, der påvirker dem 
(forordning I/2 (14)). EU-medlemsstaterne 
er i henhold til artikel 11, stk. 4, i direktiv 
2008/106/EF forpligtet til at føre et 
register over udstedte certifikater og 
påtegninger. For at få et så fuldstændigt 
som muligt billede af beskæftigelsen i 
Europa bør medlemsstaterne forpligtes til 
at sende Kommissionen udvalgte 
oplysninger, der allerede findes i deres 
registre over søfarendes certifikater. Disse 
oplysninger bør begrænses til, hvad der er 
nødvendigt for at træffe beslutninger på et 
kvalificeret grundlag, bør kun anvendes til 
statistiske formål og bør indsamles, 
opbevares og analyseres i fuld 
overensstemmelse med 
databeskyttelseskravene i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med at sende oplysninger til Europa-Kommissionen bør gøres klart, også for at 
anvende databeskyttelseslovgivningen korrekt.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at indsamle oplysninger om 
søfartserhvervet i overensstemmelse med 
udviklingen af sidstnævnte og teknologien 
bør der endvidere uddelegeres beføjelse til 
Kommissionen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde i forbindelse med tilpasning 
af bilag V i direktiv 2008/106/EF. Disse 
delegerede retsakter vil bl.a. vedrøre 
indholdet af oplysningerne om påtegninger, 
kvalifikationscertifikater eller 

(8) For at indsamle oplysninger om 
søfartserhvervet i overensstemmelse med 
udviklingen af sidstnævnte og teknologien 
bør der endvidere uddelegeres beføjelse til 
Kommissionen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde i forbindelse med tilpasning 
af bilag V i direktiv 2008/106/EF. Disse 
delegerede retsakter vil bl.a. vedrøre 
ajourføring af bestemmelserne om 
indholdet af oplysningerne om påtegninger, 
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duelighedsbeviser og antallet af og 
nærmere oplysninger om søfarende, hvis 
certifikater er udstedt eller påtegnet under 
hensyntagen til de forholdsregler om 
databeskyttelse, der er anført i nævnte 
bilag. Kommissionen bør desuden have 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
med henblik på at indføre foranstaltninger 
for medlemsstaternes indsamling, lagring 
og analysering af denne type statistiske 
oplysninger for at tage højde for nye 
statistiske behov om søfarende og indsamle 
oplysninger, der er ajourført og afspejler 
den virkelige situation. Det er særlig
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
hensigtsmæssige høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidigt og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

kvalifikationscertifikater eller 
duelighedsbeviser og antallet af og 
nærmere oplysninger om søfarende, hvis 
certifikater er udstedt eller påtegnet under 
hensyntagen til de forholdsregler om 
databeskyttelse, der er anført i nævnte 
bilag. Kommissionen bør desuden have 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
med henblik på at indføre foranstaltninger 
for medlemsstaternes indsamling, lagring 
og analysering af denne type statistiske 
oplysninger for at tage højde for nye 
statistiske behov om søfarende og indsamle 
oplysninger, der er ajourført og afspejler 
den virkelige situation. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
hensigtsmæssige høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidigt og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at holde 
informationssystemet ajour med udviklingen i søfartssektoren.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Artikel 1– nr. 1 – litra d (nyt)
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 1 – nr. 41a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"41 a. "elektroteknisk menig": en menig 
med kvalifikationer i overensstemmelse 
med bestemmelserne i kapitel III i bilag 
I".

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at indsætte en definition på en elektroteknisk menig i overensstemmelse 
med bestemmelserne i kapitel III i bilag I.

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra f – indledning
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5 – stk. 11 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Alle, der ansøger om certifikat, skal 
forelægge fyldestgørende dokumentation 
for følgende:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Flertalsformen foretrækkes, da den omfatter både mandlige og kvindelige ansøgere og i 
denne sammenhæng forhindrer misforståelser, der eventuelt kunne opstå med entalsformen i 
de fleste sprogversioner. 

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra f
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5 – stk. 11 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitet a) deres identitet

Or. en

Begrundelse

Flertalsformen foretrækkes, da den omfatter både mandlige og kvindelige ansøgere og i 
denne sammenhæng forhindrer misforståelser, der eventuelt kunne opstå med entalsformen i 
de fleste sprogversioner. 

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel – nr. 4 – litra f
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Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5 – stk. 11 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at de mindst har den påkrævede alder for 
det pågældende certifikat som fastsat i 
forordningerne i bilag I

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Flertalsformen foretrækkes, da den omfatter både mandlige og kvindelige ansøgere og i 
denne sammenhæng forhindrer misforståelser, der eventuelt kunne opstå med entalsformen i 
de fleste sprogversioner. 

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra f
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5 – stk. 11 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at kravene om sundhedsmæssig 
egnethed, der er angivet i afsnit A-I/9 i 
STCW-koden, er opfyldt

c) at de foreskrevne krav om 
sundhedsmæssig egnethed, der er
gældende for de specifikke opgaver, der 
udføres, er opfyldt

Or. en

Begrundelse

Flertalsformen foretrækkes, da den omfatter både mandlige og kvindelige ansøgere og i 
denne sammenhæng forhindrer misforståelser, der eventuelt kunne opstå med entalsformen i 
de fleste sprogversioner. Derudover skal det understreges, at den sundhedsmæssige egnethed 
kun kan konstateres under hensyntagen til de specifikke opgaver, der skal udføres.

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra f 
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 5 – stk. 11 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at uddannelses- og kvalifikationskravene 
i henhold til forordningerne i bilag I, er 
opfyldt, for så vidt angår den stilling, den 
funktion og det niveau, der fremgår af 
certifikatets påtegning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Flertalsformen foretrækkes, da den omfatter både mandlige og kvindelige ansøgere og i 
denne sammenhæng forhindrer misforståelser, der eventuelt kunne opstå med entalsformen i 
de fleste sprogversioner. 

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – litra a – nr. i
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Al uddannelse, bedømmelse af 
kvalifikationer, certificering, herunder 
udstedelse af medicinske certifikater, 
påtegning og fornyelse af gyldighed, som 
udføres af andre end regeringsorganer eller 
-myndigheder i henhold til dens 
bemyndigelse, skal løbende overvåges ved 
hjælp af et kvalitetsstyringssystem for at 
sikre, at definerede målsætninger, herunder 
læreres og bedømmeres kvalifikationer og 
erfaring, opfyldes.

a) Al uddannelse, bedømmelse af 
kvalifikationer, certificering, herunder 
udstedelse af medicinske certifikater, 
påtegning og fornyelse af gyldighed, som 
udføres af andre end regeringsorganer eller 
-myndigheder i henhold til dens 
bemyndigelse, skal løbende overvåges ved 
hjælp af et kvalitetsstyringssystem for at
sikre, at definerede målsætninger, herunder 
læreres og bedømmeres kvalifikationer og 
erfaring, opfyldes og det i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit A-I/6 og A-I/8 i STCW-koden.

Or. en

Begrundelse

Dette litra gengiver teksten i forordning I/8 i STCW-konventionen, og der bør mindes om, at 
de relevante afsnit i del A af STCW-koden finder anvendelse.
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Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – litra a – nr. i a (nyt)
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i a) Litra b) affattes således:
"b) I de tilfælde, hvor regeringsorganer 
eller -enheder udfører sådanne 
aktiviteter, skal der forefindes et 
kvalitetsstyringssystem, jf.
bestemmelserne i afsnit A-I/6 og A-I/8 i 
STCW-koden."

Or. en

Begrundelse

Dette litra gengiver teksten i forordning I/8 i STCW-konventionen, og der bør mindes om, at 
de relevante afsnit i del A af STCW-koden finder anvendelse.

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – litra a – nr. ii
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Uddannelsesmålsætningen og dertil 
svarende kvalitetskrav til kompetencer skal 
defineres klart og skal fastlægge det niveau 
af viden, forståelse og færdigheder, der i 
henhold til STCW-konventionen kræves 
ved de pågældende eksamener og 
bedømmelser. Målsætningen og 
kvalitetskravene kan specificeres særskilt 
for de enkelte kurser og 
uddannelsesprogrammer og skal omfatte 
administrationen af 
certificeringssystemet".

c) Uddannelsesmålsætningen og dertil 
svarende kvalitetskrav til kompetencer skal 
defineres klart og skal fastlægge det niveau 
af viden, forståelse og færdigheder, der i 
henhold til STCW-konventionen kræves 
ved de pågældende eksamener og 
bedømmelser.

Or. en
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Begrundelse

Den sidste sætning udgår, fordi det samme indhold findes i artikel 10, stk. 1, litra d), i direktiv 
2008/106/EF.

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – litra a – nr. ii, a (nyt)
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a) Følgende afsnit 2a indsættes:
"De i første afsnit nævnte kvalitetskrav og 
kvalitetsstyringssystemer udvikles og 
gennemføres under hensyntagen til, hvor 
det er relevant, Europa-Parlamentets og 
Rådets henstilling af 18. juni 2009 om 
fastlæggelse af en europæisk 
referenceramme for kvalitetssikring af 
erhvervsuddannelserne og dermed 
forbundne foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne." 

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at der er overensstemmelse med relevant EU-lovgivning på området 
kvalitetssikring af erhvervsuddannelser.

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat skal fastsætte de krav 
til sundhedsmæssig egnethed, som de 
søfarende skal opfylde, og procedurerne 
for udstedelse af en helbredsattest i
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne artikel, og afsnit A-I/9 i STCW-

1. Hver medlemsstat skal fastsætte de krav 
til sundhedsmæssig egnethed, som de 
søfarende skal opfylde, og procedurerne 
for udstedelse af en helbredsattest i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne artikel, og afsnit A-I/9 i STCW-
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koden. koden. Den vejledning, som gives i afsnit 
B-I/9 i STCW-koden, bør også tages i 
betragtning i forbindelse med 
fastsættelsen af sundhedsmæssige krav.

Or. en

Begrundelse

Afsnit B-I/9 i STCW-koden er ganske vist ikke obligatorisk for parterne i STCW-konventionen, 
men det indeholder meget nyttig og relevant vejledning til brug ved fastsættelsen af 
sundhedsmæssige krav. 

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle, der ansøger om certifikat, skal: 4. Alle, der ansøger om en helbredsattest, 
skal:

Or. en

Begrundelse

Flertalsformen foretrækkes, da den omfatter både mandlige og kvindelige ansøgere og i 
denne sammenhæng forhindrer misforståelser, der eventuelt kunne opstå med entalsformen i 
de fleste sprogversioner. Derudover bør der stå "helbredsattest" for at gøre teksten klarere.

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremlægge fyldestgørende 
dokumentation for sin identitet og

b) fremlægge fyldestgørende 
dokumentation for deres identitet og

Or. en
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Begrundelse

Flertalsformen foretrækkes, da den omfatter både mandlige og kvindelige ansøgere og i 
denne sammenhæng forhindrer misforståelser, der eventuelt kunne opstå med entalsformen i 
de fleste sprogversioner. 

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 11 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opfylde de gældende standarder for 
sundhedsmæssig egnethed, der er fastsat af 
den pågældende medlemsstat.

c) opfylde de standarder for 
sundhedsmæssig egnethed, der er fastsat af 
den pågældende medlemsstat som 
gældende for de specifikke opgaver, der 
skal udføres.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges, at den sundhedsmæssige egnethed kun kan konstateres under 
hensyntagen til de specifikke opgaver, der skal udføres.

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsætte og håndhæve hvileperioder for 
vagtpersonale og for personale, hvis 
arbejde omfatter opgaver i forbindelse med 
sikkerhed og forebyggelse af forurening i 
overensstemmelse med artikel 3 til 15

a) fastsætte og håndhæve hvileperioder for 
vagtpersonale og for personale, hvis 
arbejde omfatter opgaver i forbindelse med 
sikkerhed og forebyggelse af forurening i 
overensstemmelse med stk. 3 til 13

Or. en

Begrundelse

En fejl i henvisningen til de relevante stykker, som skal rettes.
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Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De i stk. 4 og 5 nævnte krav til 
hvileperioder skal ikke nødvendigvis 
overholdes i en nødsituation eller en 
øvelsessituation eller under andre 
driftsforhold, der har forret. Mønstrings-, 
brand- og bådøvelser og øvelser, som er 
foreskrevet af nationale love og forskrifter 
og ved internationale aftaler, gennemføres 
således, at de griber mindst mulig ind i 
hvileperioderne og ikke medfører træthed.

6. De i stk. 4 og 5 nævnte krav til 
hvileperioder skal ikke nødvendigvis 
overholdes i en nødsituation eller under 
andre driftsforhold, der har forret. 
Mønstrings-, brand- og bådøvelser og 
øvelser, som er foreskrevet af nationale 
love og forskrifter og ved internationale 
aftaler, gennemføres således, at de griber 
mindst mulig ind i hvileperioderne og ikke 
medfører træthed.

Or. en

Begrundelse

STCW-konventionens tekst omfatter ikke øvelsessituationer.

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 15 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Forudsat at der tages behørigt hensyn 
til de generelle principper om beskyttelse 
af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, 
kan medlemsstaterne godkende eller 
registrere kollektive overenskomster, der 
giver adgang til undtagelser fra de 
grænser, der er omhandlet i artikel 4b og 
5, forudsat at hvileperioden er mindst 70 
timer over en syvdagesperiode. Sådanne 
undtagelser følger i overensstemmelser 
med direktiv 1999/63/EF så vidt muligt de 
givne normer, men der kan tages hensyn til 

11. Undtagelser fra den i stk. 4 og 5 
krævede hviletid for personer, der 
pålægges at arbejde som vagthavende 
navigatør eller som menig på vagtholdet, 
eller for personer, hvis arbejde omfatter 
opgaver i forbindelse med sikkerhed og 
forebyggelse af forurening, kan tillades i 
overensstemmelse med direktiv 
1999/63/EF. Forudsat at der tages behørigt 
hensyn til de generelle principper om 
beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed, kan medlemsstaterne have 
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hyppigere eller længere fridagsperioder 
eller sikring af kompenserende fridage, og 
der bør også i videst mulig udstrækning 
også tages hensyn til vejledningen 
angående forebyggelse af træthed som 
fastsat i afsnit B-VIII/1 i STCW-koden.

nationale love og administrative 
bestemmelser eller en procedure, som gør 
det muligt for den kompetente myndighed 
at godkende eller registrere kollektive 
overenskomster, der giver adgang til 
undtagelser fra den krævede hviletid. 
Sådanne undtagelser følger så vidt muligt 
de givne normer, men der kan tages hensyn 
til hyppigere eller længere fridagsperioder, 
eller sikring af kompenserende fridage for 
vagtgående søfarende eller søfarende, 
som arbejder om bord på skibe på korte 
rejser. For at forebygge, at der opstår fare 
på grund af træthed, er det dog ikke tilladt 
at gøre undtagelser fra den i stk. 4, litra 
a), fastsatte minimumshvileperiode, og 
undtagelser fra den i stk. 4, litra b), og stk. 
5 fastsatte hvileperiode skal gøres under 
overholdelse af de i stk. 12 og 13 
indeholdte begrænsninger. Ved sådanne 
undtagelser tages også hensyn til 
vejledningen angående forebyggelse af 
træthed som fastsat i afsnit B-VIII/1 i 
STCW-koden.

Or. en

Begrundelse

Eventuelle undtagelser, som direktiv 2008/106/EF tillader, skal være i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i direktiv 1999/63/EF, der gennemfører en aftale mellem 
europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Det bør også fremgå klart, at det er 
nødvendigt at have objektive grænser for minimumshviletiden for søfarende med særlige 
opgaver for at forebygge træthed, samtidig med at arbejdsmarkedets parters autonomi på 
både EU-plan og nationalt plan skal være sikret.

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 15 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De i artikel 11 omtalte dispensationer
angående de i artikel 4b fastsatte ugentlige 
hvileperioder må ikke gives for mere end

12. De i stk.11 omtalte undtagelser fra den
i stk. 4, litra b), fastsatte ugentlige 
minimumshvileperiode må kun tillades for 
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to på hinanden følgende uger. Tidsrummet 
mellem to på hinanden følgende
hvileperioder om bord skal være mindst 
det dobbelte af varigheden for 
dispensationen.

højst to på hinanden følgende uger og 
forudsat, at minimumshvileperioden ikke 
er mindre end 70 timer i enhver 7-dages 
periode. Derudover skal tidsrummet 
mellem to på hinanden følgende 
undtagelsesperioder om bord være mindst 
det dobbelte af varigheden for undtagelsen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med ændringsforslag 21. Derudover bliver teksten klarere.

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 15 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Inden for rammerne af de i artikel 11 
anførte eventuelle dispensationer for
artikel 5 kan de i artikel 4a anførte 
hviletimer højst opdeles i tre perioder, 
hvoraf den ene skal være på mindst seks 
timer, og ingen af de to perioder må være 
mindre end en time. Tidsrummet mellem to 
på hinanden følgende hvileperioder må 
ikke overstige 14 timer. Dispensationerne 
må ikke vare længere end to 24-
timersperioder i en given syvdagesperiode.

13. Inden for rammerne af de i stk. 11 
anførte mulige undtagelser fra stk. 5 kan de 
i stk. 4, litra a), anførte 
minimumshviletimer over en 24-
timersperiode højst opdeles i tre 
hvileperioder, hvoraf den ene skal være på 
mindst seks timer, og ingen af de to 
perioder må være mindre end en time. 
Tidsrummet mellem to på hinanden 
følgende hvileperioder må ikke overstige 
14 timer. Undtagelserne må ikke vare 
længere end to 24-timersperioder i en 
given syvdagesperiode.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag er i tråd med ændringsforslag 21 og 22. Derudover bliver teksten 
klarere.

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 25a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27a for at 
fastsætte passende foranstaltninger for 
indsamling, oplagring og analyse af disse 
oplysninger.

3. Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27a for at 
fastsætte passende foranstaltninger for 
indsamling, oplagring og analyse af disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
databeskyttelseskravene i gældende EU-
lovgivning. Så vidt muligt videregives, 
indsamles, opbevares og analyseres 
oplysningerne i anonym form. Det samme 
gælder for udbredelse af resultater af 
analyser baseret på disse oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges, at det er nødvendigt at overholde databeskyttelsesregler.

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter om ændring af 
bilag V til dette direktiv for så vidt angår 
specifikt og relevant indhold og detaljer 
vedrørende de oplysninger, der skal 
indberettes af medlemsstaterne under 
hensyntagen til forholdsreglerne om 
databeskyttelse, i overensstemmelse med 
artikel 27a.".

"Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter om ændring af 
bilag V til dette direktiv for så vidt angår 
specifikt og relevant indhold og detaljer 
vedrørende de oplysninger, der skal 
indberettes af medlemsstaterne under 
overholdelse af forholdsreglerne i 
gældende EU-lovgivning om 
databeskyttelse, i overensstemmelse med 
artikel 27a.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges, at det er nødvendigt at overholde databeskyttelsesregler.
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