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KORTFATTAD MOTIVERING

Utbildning av fartygsbesättningen är av största vikt för en säker fartygsdrift till sjöss och i 
hamnarna. Utbildning och certifiering av sjöfolk regleras genom konventionen om 
normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen). 
STCW-konventionen antogs 1978 av Internationella sjöfartsorganisationen och innehåller 
även bestämmelser om vakthållning och tjänstgöringsduglighet, däribland viloperioder, och 
införlivas för närvarande i EU-lagstiftningen genom direktiv 2008/106/EG.  

En konferens anordnades 2010 i Manila för parterna i STCW-konventionen. Vid konferensen 
inleddes en omfattande översyn, och flera väsentliga ändringar infördes i konventionen, de så 
kallade Manilaändringarna, vilka trädde i kraft den 1 januari 2012. 

Det främsta syftet med kommissionens förslag (COM(2011)0555) är att införliva dessa 
senaste ändringar från Manila i EU-lagstiftningen genom en ändring av direktiv 2008/106/EG. 
Utskottet för transport och turism är ansvarigt utskott för införlivandet av 
Manilaändrningarna, men förslaget rör i hög grad också sysselsättningsrelaterade frågor. 

Förslaget till yttrande syftar till att garantera att dessa nya EU-bestämmelser överensstämmer 
med relevanta nu gällande rättsliga ramar och med befintliga överenskommelser mellan 
arbetsmarknadens parter. 

Föredraganden föreslår därför särskilt att man stöder och stärker kommissionens förslag i 
fråga om minsta tillåtna viloperioder och begränsningar av möjligheterna att bevilja undantag 
från de fastställda vilotimmarna för vaktgående personal. Den minsta viloperioden ska inte 
vara kortare än 10 timmars vila under en 24-timmarsperiod och 77 timmar under en 
7-dagarsperiod.  

I syfte att förebygga riskerna i samband med uttröttning ska undantag från de dagliga 
vilotimmarna inte tillåtas. Undantag från den fastställda veckovilan ska endast tillåtas under 
strikta villkor. Ett undantag från den allmänna bestämmelsen ska alltså endast vara möjligt om 
arbetsmarknadsparterna i de olika medlemsstaterna enas om en veckovila som är kortare än 
77 timmar. På detta sätt garanteras överensstämmelse med bestämmelserna om arbetstiden för 
sjömän (direktiv 1999/63/EG).

Även om man gemensamt enas om undantag från den minsta veckovilan, ska detta dock 
endast tillåtas för två veckor i följd och under förutsättning att den minsta viloperioden inte 
understiger 70 timmar under en 7-dagarsperiod. Tiden mellan två undantagsperioder ombord 
måste dessutom vara minst dubbelt så lång som den tid undantaget gäller. Yttrandet fastställer 
därmed en absolut minsta viloperiod för sjöfolk i syfte att upprätthålla säkerheten ombord på 
fartygen. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Alla medlemsstater är parter i 
konventionen och ingen av dem har 
motsatt sig Manilaändringarna under
förfarandet i detta syfte. Medlemsstaterna 
måste därför anpassa sina nationella regler 
efter Manilaändringarna. En konflikt 
mellan medlemmarnas internationella 
åtaganden och deras EU-åtaganden bör 
undvikas. Med tanke på sjöfartens globala 
karaktär bör unionens regler om utbildning 
och certifiering av sjöfolk anpassas efter 
internationella regler. Många bestämmelser 
i direktiv 2008/106/EG bör därmed ändras 
för att återspegla Manilaändringarna.

(4) Alla medlemsstater är parter i 
konventionen och ingen av dem har 
motsatt sig Manilaändringarna under 
förfarandet i detta syfte. Medlemsstaterna 
måste därför anpassa sina nationella regler 
efter Manilaändringarna. En konflikt 
mellan medlemmarnas internationella 
åtaganden och deras EU-åtaganden bör 
undvikas. Med tanke på sjöfartens globala 
karaktär bör unionens regler om utbildning 
och certifiering av sjöfolk anpassas efter 
internationella regler. Direktiv 2005/36/EG 
av den 7 september 2005 om erkännande 
av yrkeskvalifikationer är inte en lämplig 
rättslig ram för fastställandet av de 
normer som krävs för utbildning och 
certifiering av sjöfolk. Det behövs därför 
specifika EU-bestämmelser. Många 
bestämmelser i direktiv 2008/106/EG bör 
därmed ändras för att återspegla 
Manilaändringarna.

Or. en

Motivering

Skillnaden när det gäller tillämpningsområdena för direktiven 2008/106/EG och 2005/36/EG 
bör klargöras.

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) På Manilakonferensen strävade (5) Arbetsmarknadens parter i EU har 



PA\895268SV.doc 5/18 PE480.883v02-00

SV

parterna, bland annat, efter att sätta 
objektiva gränser för undantagen från 
bestämmelserna om minsta tillåtna vilotid 
för vakthållningspersonal och sjöfolk med 
uppgifter som rör säkerhet och 
förhindrande av förorening. Dessa nya 
bestämmelser bör också införas i 
EU-lagstiftningen. De bör dock följa 
bestämmelserna om sjömäns vilotid 
enligt rådets direktiv 1999/63/EG av 
den 21 juni 1999 och 2009/13/EG av den 
16 februari 2009. Dessutom ska 
befogenheten att tillåta undantag 
begränsas vad gäller längsta tid, frekvens 
och omfattning. Bestämmelser om detta 
bör införas i direktivet.

kommit överens om minsta tillåtna vilotid 
för sjöfolk och rådets direktiv 1999/63/EG 
har antagits i syfte att genomföra denna 
överenskommelse. Genom direktiv 
1999/63/EG ges också möjlighet att tillåta 
undantag från bestämmelserna om minsta 
tillåtna vilotid för sjöfolk. På 
Manilakonferensen strävade parterna, 
bland annat, efter att sätta objektiva gränser 
för undantagen från bestämmelserna om 
minsta tillåtna vilotid för 
vakthållningspersonal och sjöfolk med 
uppgifter som rör säkerhet och
förhindrande av förorening, i syfte att 
förebygga uttröttning. Sådana nya 
bestämmelser bör införas i 
EU-lagstiftningen på ett sätt som 
garanterar överensstämmelse med 
direktiv 1999/63/EG, ändrat genom 
direktiv 2009/13/EG.

Or. en

Motivering

Eventuella undantag i enlighet med direktiv 2008/106/EG måste följa relevanta bestämmelser 
i direktiv 1999/63/EG, som genomför en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter i 
EU.

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Tillgänglig statistik om 
europeiskt sjöfolk är ofullständig och ofta 
inkorrekt, vilket gör beslutsfattandet inom 
denna vanskliga sektor ännu svårare. 
Detaljerad information om sjöfolks 
certifikat kan inte helt lösa det här 
problemet men skulle helt klart hjälpa. 
Enligt STCW-konventionen är parterna 
skyldiga att föra register över alla certifikat 
och godkännanden och relevanta förnyelser 
och andra åtgärder som påverkar dem 
(regel I/2.14). Medlemsstaterna är enligt 

(7) Tillgänglig statistik om 
europeiskt sjöfolk är ofullständig och ofta 
inkorrekt, vilket gör beslutsfattandet inom 
denna vanskliga sektor ännu svårare. 
Detaljerad information om sjöfolks 
certifikat kan inte helt lösa det här 
problemet men skulle helt klart hjälpa.
Enligt STCW-konventionen är parterna 
skyldiga att föra register över alla certifikat 
och godkännanden och relevanta förnyelser 
och andra åtgärder som påverkar dem 
(regel I/2.14). Medlemsstaterna är enligt 
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artikel 11.4 i direktiv 2008/106 skyldiga att 
föra register över utfärdade certifikat och 
intyg om erkännande. För att få en så 
fullständig bild som möjligt av 
anställningssituationen i Europa, bör 
medlemsstaterna vara skyldiga att till 
kommissionen sända in utvald information 
som finns i deras register över sjöfolks 
certifikat. Denna information bör användas 
för statistiska ändamål och överensstämma
med unionens bestämmelser om krav på 
dataskydd. En bestämmelse i detta syfte 
bör införas i direktiv 2008/106/EG.

artikel 11.4 i direktiv 2008/106/EG
skyldiga att föra register över utfärdade 
certifikat och intyganden om erkännande. 
För att få en så fullständig bild som möjligt 
av anställningssituationen i Europa, bör 
medlemsstaterna vara skyldiga att till 
kommissionen sända in utvald information 
som finns i deras register över sjöfolks 
certifikat. Denna information bör 
begränsas till vad som är nödvändigt för 
att möjliggöra ett evidensbaserat 
beslutsfattande och bör enbart användas 
för statistiska ändamål samt insamlas, 
lagras och analyseras i full 
överensstämmelse med unionens 
bestämmelser om krav på dataskydd.

Or. en

Motivering

Målet med att överlämna information till kommissionen måste vara tydligt, också i syfte att 
garantera en korrekt tillämpning av bestämmelserna om krav på dataskydd.

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att samla in uppgifter om 
sjömansyrket i enlighet med utvecklingen 
av detta och av tekniken, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt i 
fråga om anpassningar av bilaga V till 
direktiv 2008/106/EG. Dessa delegerade 
akter bör i synnerhet gälla innehållet i 
uppgifterna om intyg om erkännande, 
behörighetsbevis eller certifikat om 
yrkeskunnande och om antalet sjöfolk som 
får certifikat utfärdade eller intygade och 
närmare uppgifter om dessa, varvid 
reglerna om dataskydd i den bilagan ska 
beaktas. Kommissionen bör dessutom ha 

(8) För att samla in uppgifter om 
sjömansyrket i enlighet med utvecklingen 
av detta och av tekniken, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt i 
fråga om anpassningar av bilaga V till 
direktiv 2008/106/EG. Dessa delegerade 
akter bör i synnerhet gälla en uppdatering 
av bestämmelserna om innehållet i 
uppgifterna om intyg om erkännande, 
behörighetsbevis eller certifikat om 
yrkeskunnande och om antalet sjöfolk som 
får certifikat utfärdade eller intygade och 
närmare uppgifter om dessa, varvid 
reglerna om dataskydd i den bilagan ska 
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befogenhet att anta delegerade akter för att 
fastställa åtgärder för medlemsstaternas 
insamling, lagring och analys av denna typ 
av nya statistiska uppgifter om sjöfolk som 
krävs, och för att samla in information som 
är aktuell och överensstämmer med 
verkligheten. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, inbegripet 
på expertnivå. Kommissionen bör, när den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
säkerställa att relevanta dokument 
samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt 
överförs till Europaparlamentet och rådet.

beaktas. Kommissionen bör dessutom ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
fastställa åtgärder för medlemsstaternas 
insamling, lagring och analys av denna typ 
av nya statistiska uppgifter om sjöfolk som 
krävs, och för att samla in information som 
är aktuell och överensstämmer med 
verkligheten. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, inbegripet 
på expertnivå. Kommissionen bör, när den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
säkerställa att relevanta dokument 
samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt 
överförs till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Delegerade akter bör begränsas till vad som är nödvändigt för att uppdatera 
informationssystemet i förhållande till utvecklingen inom sjöfartssektorn.

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d (nytt)
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 1 – punkt 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41a. fartygselektriker: manskap med de 
kvalifikationer som anges i kapitel III i 
bilaga I.

Or. en

Motivering

En definition av ”fartygselektriker” i enlighet med de kvalifikationer som anges i kapitel III i 
bilaga I måste införas.

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
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Direktiv 2008/106/EG
Artikel 5 – punkt 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Alla som ansöker om certifiering ska 
lägga fram tillfredsställande bevis på

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4 – led f
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 5 – punkt 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) sin identitet, (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4 – led f
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 5 – punkt 11 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att deras ålder inte underskrider den 
som föreskrivs enligt reglerna i bilaga I för 
det certifikat som ansökan gäller,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4 – led f
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 5 – punkt 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) att de uppfyller de hälsokrav som anges 
i avsnitt A-I/9 i STCW-koden,

(c) att de uppfyller de föreskrivna 
hälsokrav som gäller för de specifika 
uppgifter som ska utföras,

Or. en

Motivering

(Den första ändringen berör inte den svenska versionen.) Det måste understrykas att 
uppfyllandet av hälsokrav endast kan gälla med hänvisning till de specifika uppgifter som ska 
utföras.

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4 – led f
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 5 – punkt 11 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) att de uppfyller de kompetensnormer 
som föreskrivs enligt reglerna i bilaga I för 
de befattningar, funktioner och nivåer som 
ska framgå av certifikatets intyg om 
erkännande.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led a – led i
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) All verksamhet rörande utbildning, 
kompetensbedömning, certifiering, 
inklusive läkarintyg, intyg om erkännande 
och förnyad giltighet, som utförs av icke-
statliga organ eller dem underställda 
enheter, ska kontinuerligt övervakas genom 
ett system för kvalitetsnormer för att 
säkerställa att de fastslagna målen uppnås, 
inbegripet dem som gäller lärares och 
bedömares kvalifikationer och erfarenhet.”

a) All verksamhet rörande utbildning, 
kompetensbedömning, certifiering, 
inklusive läkarintyg, intyg om erkännande 
och förnyad giltighet, som utförs av icke-
statliga organ eller dem underställda 
enheter, ska kontinuerligt övervakas genom 
ett system för kvalitetsnormer för att 
säkerställa att de fastslagna målen uppnås, 
inbegripet dem som gäller lärares och 
bedömares kvalifikationer och erfarenhet, i 
enlighet med bestämmelserna i avsnitten 
A-I/6 och A-I/8 i STCW-koden.

Or. en

Motivering

Denna punkt inför texten i regel I/8 i STCW-konventionen och det bör påpekas att relevanta 
avsnitt i del A i STCW-koden ska tillämpas.

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led a – led ia (nytt)
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) led b ska ersättas med följande:
”b) I de fall statliga organ eller enheter 
utför sådan verksamhet ska det finnas 
ett system för kvalitetsnormer i enlighet 
med bestämmelserna i avsnitten A-I/6 och 
A-I/8 i STCW-koden.”

Or. en



PA\895268SV.doc 11/18 PE480.883v02-00

SV

Motivering

Denna punkt inför texten i regel I/8 i STCW-konventionen och det bör påpekas att relevanta 
avsnitt i del A i STCW-koden ska tillämpas.

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led a – led ii
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Målen för utbildningen och de därmed 
sammanhängande kompetensnormerna ska 
vara klart och tydligt definierade och 
fastställa de nivåer för kunskaper, 
förståelse och skicklighet som är adekvata 
för de examinationer och bedömningar som 
krävs i STCW-konventionen. Målen och 
de därmed sammanhängande 
kvalitetsnormerna kan anges var för sig 
för olika kurser och utbildningsprogram 
och ska innefatta förvaltningen av 
certifieringssystemet.”

c) Målen för utbildningen och de därmed 
sammanhängande kompetensnormerna ska 
vara klart och tydligt definierade och 
fastställa de nivåer för kunskaper, 
förståelse och skicklighet som är adekvata 
för de examinationer och bedömningar som 
krävs i STCW-konventionen.

Or. en

Motivering

Den sista meningen kan strykas eftersom samma idé återfinns i artikel 10.1 d i 
direktiv 2008/106/EG.

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led a – led iia (nytt)
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Följande stycke 2a ska läggas till:
”De kvalitetsnormer och det system för 
kvalitetsnormer som avses i första stycket 
ska utvecklas och genomföras, när detta 
är tillämpligt, med beaktande av 
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Europaparlamentets och 
rådets rekommendation av den 
18 juni 2009 om inrättandet av en 
europeisk referensram för 
kvalitetssäkring av yrkesutbildning och 
andra relaterade åtgärder som antagits av 
medlemsstaterna.”

Or. en

Motivering

Överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning på området för kvalitetssäkring av 
yrkesutbildning måste säkerställas.

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska införa normer för 
hälsokrav för sjöfolk och förfarande för 
utfärdande av ett läkarintyg i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel och i 
avsnitt A-I/9 i STCW-koden.

1. Varje medlemsstat ska införa normer för 
hälsokrav för sjöfolk och förfarande för 
utfärdande av ett läkarintyg i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel och i 
avsnitt A-I/9 i STCW-koden. De riktlinjer 
som ges i avsnitt B-I/9 i STCW-koden bör 
också beaktas vid fastställandet av 
normerna för hälsokrav.

Or. en

Motivering

Även om det inte är obligatorisk för parterna till STCW-konventionen ger avsnitt B-I/9 i 
STCW-koden värdefulla och relevanta riktlinjer för fastställandet av normer för hälsokrav.

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8 – inledningen
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 11 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla som ansöker om certifikat ska 4. Alla som ansöker om läkarintyg ska

Or. en

Motivering

(Den första delen av motiveringen berör inte den svenska versionen.) Det måste klargöras att 
det handlar om läkarintyg.

Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förete tillfredsställande bevis på sin 
identitet, och

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppfylla normerna för hälsokrav som 
fastställts av den berörda medlemsstaten.

(c) uppfylla normerna för hälsokrav som 
fastställts av den berörda medlemsstaten
för de specifika uppgifter som ska utföras.

Or. en

Motivering

Det måste understrykas att uppfyllandet av hälsokrav endast kan gälla med hänvisning till de 
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specifika uppgifter som ska utföras.

Ändringsförslag 19
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) införa och genomdriva bestämmelser 
om viloperioder för vaktgående personal 
och för dem vars uppgifter omfattar 
särskilda uppgifter som rör säkerhet, skydd 
och förhindrande av förorening i enlighet 
med punkterna 3–15,

(a) införa och genomdriva bestämmelser 
om viloperioder för vaktgående personal 
och för dem vars uppgifter omfattar 
särskilda uppgifter som rör säkerhet, skydd 
och förhindrande av förorening i enlighet 
med punkterna 3–13,

Or. en

Motivering

Ett misstag i hänvisningarna till relevanta punkter som måste rättas till.

Ändringsförslag 20
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kraven på viloperioder i punkterna 4 
och 5 behöver inte upprätthållas vid 
nödsituationer, övningar, eller under andra 
onormala driftsförhållanden. Mönstring, 
brandbekämpnings- och livbåtsövningar 
samt övningar som föreskrivs i nationell 
lagstiftning och andra författningar och av 
internationella instrument, ska genomföras 
så att viloperioderna störs så lite som 
möjligt och så att de inte föranleder 
uttröttning.

6. Kraven på viloperioder i punkterna 4 
och 5 behöver inte upprätthållas vid 
nödsituationer eller under andra onormala 
driftsförhållanden. Mönstring, 
brandbekämpnings- och livbåtsövningar 
samt övningar som föreskrivs i nationell 
lagstiftning och andra författningar och av 
internationella instrument, ska genomföras 
så att viloperioderna störs så lite som 
möjligt och så att de inte föranleder 
uttröttning.

Or. en



PA\895268SV.doc 15/18 PE480.883v02-00

SV

Motivering

Övningar ingår inte i texten i STCW-konventionen.

Ändringsförslag 21
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 15 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Med hänsyn till de allmänna 
principerna om skydd av hälsa och 
säkerhet för arbetstagare, får 
medlemsstaterna tillåta eller registrera
kollektivavtal som tillåter undantag från de 
fastställda vilotimmarna i punkterna 4 b 
och 5 under förutsättning att viloperioden 
minst är 70 timmar under en 
7-dagarsperiod. Sådana undantag ska i 
enlighet med direktiv 1999/63/EG, så långt 
det är möjligt, följa de normer som 
fastställts, men får beakta tätare eller längre 
ledighetsperioder eller att 
kompensationsledighet beviljas och ska 
också, så långt det är möjligt, beakta 
riktlinjerna om förebyggande av uttröttning 
enligt avsnitt B-VIII/1 i STCW-koden.

11. Undantag från de fastställda 
vilotimmarna i punkterna 4 och 5 för 
sjöfolk som tilldelas uppgifter som 
vaktgående personal och för dem vars 
uppgifter omfattar särskilda uppgifter 
som rör säkerhet, skydd och förhindrande 
av förorening får tillåtas i enlighet med 
direktiv 1999/63/EG. Med hänsyn till de 
allmänna principerna om skydd av hälsa 
och säkerhet för arbetstagare, får 
medlemsstaterna införa nationella lagar 
och förordningar eller ett förfarande 
genom vilket den behöriga myndigheten 
tillåter eller registrerar kollektivavtal som 
tillåter undantag från de fastställda 
vilotimmarna. Sådana undantag ska, så 
långt det är möjligt, följa de normer som 
fastställts, men får beakta tätare eller längre 
ledighetsperioder eller att 
kompensationsledighet beviljas för 
vaktgående personal eller sjömän som 
arbetar ombord på fartyg på korta resor. I 
syfte att förebygga de risker som 
uttröttning medför ska undantag från de 
fastställda vilotimmarna i punkt 4a dock 
inte tillåtas och undantag från de 
fastställda vilotimmarna i punkterna 4b 
och 5 ska respektera de begränsningar 
som fastställs i punkterna 12 och 13. 
Sådana undantag ska också beakta 
riktlinjerna om förebyggande av uttröttning 
enligt avsnitt B-VIII/1 i STCW-koden.

Or. en
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Motivering

Eventuella undantag i enlighet med direktiv 2008/106/EG måste följa relevanta bestämmelser 
i direktiv 1999/63/EG, som genomför en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter i 
EU. Konsekvensen i EU-lagstiftningen måste säkerställas. Det bör också klargöras att 
samtidigt som arbetsmarknadsparterna måste ha en oberoende ställning både på EU-nivå 
och på nationell nivå, är det nödvändigt att införa objektiva gränser för de minsta tillåtna 
viloperioderna för sjöfolk med särskilt ansvar i syfte att förhindra uttröttning.

Ändringsförslag 22
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 15 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. De undantag som avses i punkt 11 från 
veckovilan som anges i punkt 4 b får inte 
tillåtas mer än två veckor i följd. Tiden 
mellan två undantagsperioder ombord 
måste vara minst dubbelt så lång som den 
tid undantaget gäller.

12. De undantag som avses i punkt 11 från 
den minsta tillåtna veckovilan som anges i 
punkt 4 b får inte tillåtas mer än två veckor 
i följd och under förutsättning att den 
minsta viloperioden inte understiger 
70 timmar under en 7-dagarsperiod. 
Tiden mellan två undantagsperioder
ombord måste dessutom vara minst dubbelt 
så lång som den tid undantaget gäller.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med ändringsförslag 21. Texten bör dessutom förtydligas.

Ändringsförslag 23
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 15 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Inom ramen för möjliga undantag från 
punkt 5 som avses i punkt 11 får vilotiden 
enligt punkt 4 a delas upp i högst 
tre perioder, varav en ska vara minst 
6 timmar och ingen av dem får vara kortare 

13. Inom ramen för möjliga undantag från 
punkt 5 som avses i punkt 11 får den 
minsta tillåtna vilotiden under en 
24-timmarsperiod enligt punkt 4 a delas 
upp i högst tre viloperioder, varav en ska 
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än en timme. Det får inte gå mer än 
14 timmar mellan två viloperioder. 
Undantag får inte vara längre än 
två 24-timmarsperioder under en 
7-dagarsperiod.

vara minst 6 timmar och ingen av dem får 
vara kortare än en timme. Det får inte gå 
mer än 14 timmar mellan två viloperioder. 
Undantag får inte vara längre än 
två 24-timmarsperioder under en 
7-dagarsperiod.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med ändringsförslagen 21 och 22. Texten bör dessutom förtydligas.

Ändringsförslag 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 25a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommission ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 27a 
för att vidta lämpliga åtgärder för 
insamling, lagring och analys av 
informationen.”

3. Kommission ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 27a 
för att vidta lämpliga åtgärder för 
insamling, lagring och analys av 
informationen i överensstämmelse med de 
bestämmelser om krav på dataskydd som 
fastställs i tillämplig EU-lagstiftning. När 
så är möjligt ska informationen 
överlämnas, insamlas, lagras och 
analyseras i anonym form. Detsamma 
gäller för spridningen av resultaten av de 
analyser som görs på grundval av 
informationen.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka att bestämmelserna om krav på dataskydd måste respekteras.

Ändringsförslag 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommission ska i enlighet med artikel 
27a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om ändringar av bilaga V till detta 
direktiv när det gäller specifikt och 
relevant innehåll och närmare detaljer i den 
information som medlemsstaterna ska 
lämna, varvid reglerna om dataskydd ska 
beaktas.”

”Kommission ska i enlighet med 
artikel 27a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om ändringar av bilaga V 
till detta direktiv när det gäller specifikt 
och relevant innehåll och närmare detaljer i 
den information som medlemsstaterna ska 
lämna, varvid de regler som fastställs i 
tillämplig EU-lagstiftning om dataskydd 
ska respekteras.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka att bestämmelserna om krav på dataskydd måste respekteras.


