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Forslag til direktiv 
– 

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* 

til  Kommissionens forslag 

--------------------------------------------------------- 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/.../EU 

af 
om visse af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om 

søfarendes arbejdsforhold af 2006 
 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, 

stk. 2, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

                                                 
*  Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er 

markeret med symbolet ▌. 
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efter høring af Regionsudvalget, 

 

                                                                                                                                                         
1 EUT C 299 af 4.10.2012, s. 153. 
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efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Unionens indsats inden for søtransport sigter blandt andet på at forbedre arbejds- og 

levevilkårene om bord for søfarende, sikkerhed og sikring til søs og at forebygge 

forurening forårsaget af ulykker til søs. 

(2) Unionen er bekendt med, at de fleste ulykker til søs direkte skyldes menneskelige 

faktorer, navnlig træthed. 

(3) En af hovedmålsætningerne for Unionens politik for søfartssikkerhed er at få 

elimineret anvendelsen af skibe, der ikke overholder standarderne. 

(4) Den 23. februar 2006 vedtog Den Internationale Arbejdsorganisation med ønsket om 

at skabe et enkelt, sammenhængende og ajourført instrument, der også omfatter de 

grundlæggende principper, der er knæsat i andre internationale arbejdskonventioner, 

konventionen af 2006 om søfarendes arbejdsforhold (MLC 2006). 

 

                                                 
1 Europa-Parlamentets holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 
... 
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(4a) I henhold til artikel VIII heri skal MLC 2006 træde i kraft 12 måneder efter den 

dato, hvor der er registreret ratifikationer af mindst 30 ILO-medlemsstater med en 

samlet andel af verdens bruttotonnage for skibe på 33 %. Denne betingelse blev 

opfyldt den 20. august 2012, og MLC 2006 trådte derfor i kraft den 

20. august 2013. 

(5) Ved Rådets beslutning 2007/431/EF1 fik medlemsstaterne bemyndigelse til at 

ratificere MLC 2006, og medlemsstaterne opfordres indtrængende til at ratificere den 

så hurtigt som muligt. 

(6) MLC 2006 fastlægger globale minimumstandarder for at sikre alle søfarende ret til 

rimelige leve- og arbejdsvilkår uanset deres nationalitet og flaget på det skib, som de 

arbejder på, og for at skabe fælles spilleregler. 

(6a) Forskellige dele af MLC 2006 indføres i særskilte EU-instrumenter med hensyn til 

både flagstatens og havnestatens ansvar. Målet med dette direktiv er at indføre 

visse bestemmelser om overholdelse og håndhævelse som omhandlet i  afsnit 5 i 

MLC 2006, som vedrører de dele af MLC 2006, for hvilke de påkrævede 

bestemmelser om overholdelse og håndhævelse endnu ikke er vedtaget. Disse dele 

svarer til de elementer, der er angivet i bilaget til Rådets direktiv 2009/13/EF2. 

 

                                                 
1 Rådets beslutning 2007/431/EF af 7. juni 2007 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i 

Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2006-

konvention om søfarendes arbejdsstandarder (EUT L 161 af 22.6.2007, s. 63). 
2 Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået 
mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ 
Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og ændring af direktiv 
1999/63/EF (EUT L 124 af 20.5.2009, s. 30). 
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(7) Direktiv 2009/13/EF gennemfører den aftale, der er indgået mellem European 

Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' 

Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 

("aftalen"), der er knyttet som bilag dertil. Nærværende direktiv berører ikke 

direktiv 2009/13/EF og bør derfor sikre overholdelse af gunstigere bestemmelser i 

EU-retten i overensstemmelse med direktiv 2009/13/EF. 

▌ 

(10) Selv om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF1 omhandler 

▌flagstatens ansvar ved at gennemføre den frivillige IMO-audit for medlemsstaterne 

i EU-lovgivningen og ved at indføre kvalitetscertificering af de nationale 

søfartsmyndigheder ▌, vil et separat direktiv, som omhandler standarder for 

arbejdsforhold for søfarende, være mere hensigtsmæssigt og tydeligere afspejle de 

forskellige formål og procedurer uden at berøre direktiv 2009/21/EF. 

 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF af 23. april 2009 om opfyldelse af 
kravene til flagstater (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 132). 
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(10a) Direktiv 2009/21/EF finder anvendelse på IMO-konventioner. Under alle 

omstændigheder kan medlemsstaterne udvikle, gennemføre og opretholde et 

kvalitetsstyringssystem for de operationelle dele af deres søfartsmyndigheders 

flagstatsrelaterede aktiviteter, der henhører under dette direktivs 

anvendelsesområde. 

(10b) Medlemsstaterne bør sikre, de effektivt opfylder deres forpligtelser som flagstater 

med hensyn til gennemførelse af de relevante dele af MLC 2006 af skibe, der fører 

deres flag. Når en medlemsstat indfører et effektivt system til kontrolmekanismer, 

herunder inspektioner, kan den, når det er hensigtsmæssigt, give bemyndigelse til 

offentlige institutioner eller andre organisationer, jf. forskrift 5.1.2 i MLC 2006 og 

på konventionens betingelser. 

▌ 

(12a) I henhold til artikel 2, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1406/2002
1
 omfatter mandatet for Det europæiske agentur for 

søfartssikkerhed, som en kerneopgave at agenturet samarbejder med 

medlemsstaterne om, efter anmodning fra en medlemsstat, at tilvejebringe 

relevante oplysninger med henblik på at støtte kontrollen med anerkendte 

organisationer, som udfører opgaver på medlemsstaternes vegne, uden at dette 

berører flagstatens rettigheder og forpligtelser. 

 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om 

oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1). 
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(13) Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne 

og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; 

Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette 

direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(13a) Anvendelsen af dette direktiv bør under ingen omstændigheder føre til en 

forringelse af søfarendes nuværende beskyttelsesniveau i henhold til EU-retten — 

▌ 

VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 
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Artikel 1 

Genstand 

Dette direktiv fastlægger regler med henblik på at sikre, at medlemsstaterne effektivt opfylder 

deres forpligtelser som flagstater med hensyn til gennemførelsen af de relevante dele af 

MLC 2006. Dette direktiv berører ikke direktiv 2009/13/EF og 2009/21/EF og eventuelle 

højere standarder for søfarendes leve- og arbejdsvilkår fastsat deri. 

 

Artikel 2 

Definitioner 

Udover de relevante definitioner i bilaget til direktiv 2009/13/EF, forstås i dette direktiv ved: 

▌ 

"de relevante dele af MLC 2006": de dele af MLC 2006, hvis indhold kan anses for at svare 

til bestemmelserne i bilaget til direktiv 2009/13/EF. 
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Artikel 3 

Kontrol med overholdelse 

-1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres effektive og hensigtsmæssige håndhævelses- 

og kontrolmekanismer, herunder inspektioner med de mellemrum, som er fastsat i 

MLC 2006, med henblik på at sikre, at leve- og arbejdsforholdene for søfarende på 

skibe, der fører deres flag, til stadighed opfylder kravene i de relevante dele af MLC 

2006. 

1. Hvad angår skibe med en bruttotonnage under 200, som ikke sejler i international 

fart, kan medlemsstaterne i samråd med de relevante organisationer for redere og 

søfarende beslutte, jf. artikel II, stk. 6, i MLC 2006, at tilpasse 

kontrolmekanismerne, herunder inspektionerne, for at tage hensyn til de 

specifikke forhold, der gælder for disse skibe. 
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1a. Medlemsstaterne kan når de opfylder deres forpligtelser i henhold til denne artikel 

om nødvendigt bemyndige offentlige institutioner eller andre organisationer, 

herunder i en anden medlemsstat med dennes samtykke, som de anerkender som 

havende tilstrækkelig kapacitet, kompetence og uafhængighed til at foretage 

inspektionerne. En medlemsstat forbliver under alle omstændigheder fuldt 

ansvarlig for inspektionen af de pågældende søfarendes leve- og arbejdsforhold på 

skibe, der fører den pågældende medlemsstats flag. Denne bestemmelse berører 

ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF
1
. 

1b. Medlemsstaterne fastsætter klare mål og standarder for forvaltningen af deres 

inspektionssystemer samt passende overordnede procedurer for deres vurdering af, 

i hvilket omfang disse mål og standarder nås. 

1c. Hver medlemsstat sikrer, at søfarende om bord på skibe, der fører den pågældende 

medlemsstats flag, har adgang til en kopi af aftalen. Adgangen kan være 

elektronisk. 

 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og 

standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes 

aktiviteter i forbindelse dermed (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47). 
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Artikel 4 

Personale med ansvar for kontrol med overholdelse 

1. Medlemsstaterne sikrer, at personale, herunder ansatte i de institutioner eller andre 

organisationer ("anerkendte organisationer" som defineret i MLC 2006), der er 

bemyndiget til at foretage inspektioner i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1a, 

og som har ansvaret for at kontrollere den korrekte gennemførelse af de relevante 

dele af MLC 2006, har den uddannelse, den kompetence, de referencerammer, den 

fulde retlige bemyndigelse, den status og den uafhængighed, der er nødvendig eller 

ønskelig for at kunne gennemføre denne kontrol og sikre overholdelse af de 

relevante dele af MLC 2006. Inspektører skal i overensstemmelse med MLC 2006 

have beføjelse til om nødvendigt at tage skridt til at forbyde et skib at forlade 

havnen, før der er truffet de nødvendige foranstaltninger. 

1a. Alle bemyndigelser, der gives med hensyn til inspektioner, skal som minimum give 

den anerkendte organisation beføjelse til at kræve, at de mangler, som den 

konstaterer i de søfarendes leve- og arbejdsvilkår, udbedres, og til på anmodning 

af en havnestat at foretage inspektioner i denne henseende. 
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1b. Hver medlemsstat indfører: 

a) et system til at sikre, at det arbejde, som de anerkendte organisationer 

udfører, hvilket omfatter fremlæggelse af oplysninger om alle gældende 

nationale love og forskrifter og relevante internationale instrumenter, er 

fyldestgørende, og 

b) procedurer for kommunikation og tilsyn med disse organisationer. 

1c. Hver medlemsstat tilsender Det Internationale Arbejdsbureau en aktuel liste over 

alle anerkendte organisationer, der har bemyndigelse til at handle på dens vegne, 

og ajourfører denne liste. Listen skal angive, hvilke opgaver de anerkendte 

organisationer har bemyndigelse til at varetage. 

Artikel 5 

Procedurer for klager om bord, håndtering af klager og korrigerende foranstaltninger 

-1. Hver medlemsstat sikrer, at dens love eller forskrifter indeholder passende 

procedurer for klager om bord. 
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1. Hvis en medlemsstat modtager en klage, som den ikke anser for klart ubegrundet, 

eller får bevis for, at et skib, der fører dens flag, ikke opfylder kravene i de relevante 

dele af MLC 2006, 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. 

2. Personale, der behandler eller bliver bekendt med klager, behandler kilden til klager 

over farer eller mangler vedrørende søfarendes leve- og arbejdsvilkår eller en 

overtrædelse af love eller forskrifter fortroligt og tilkendegiver ikke over for rederen, 

rederens repræsentant eller føreren af skibet, at en inspektion er foretaget som følge 

af en sådan klage. 

Artikel 5a 

Rapporter 

1. I de rapporter, som Kommissionen udarbejder i henhold til artikel 9 i 

direktiv 2009/21/EF, behandler den forhold, der henhører under nærværende 

direktivs anvendelsesområde. 
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2. Kommissionen forelægger senest den …
*
 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om gennemførelsen og anvendelsen af forskrift 5.3 i MLC 2006 om ansvar i 

forbindelse med levering af arbejdskraft. Rapporten kan, hvis det er relevant, 

indeholde forslag til foranstaltninger til at forbedre leve- og arbejdsvilkårene i 

søfartssektoren. 

 

Artikel 6 

Gennemførelse 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomme dette direktiv senest den …**. De meddeler straks Kommissionen 

teksten til disse love og bestemmelser. 

▌ Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette 

direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere 

regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og 

bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv. 

 

                                                 
* EUT: Indsæt venligst datoen fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden 
** EUT: Indsæt venligst datoen: 15 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden. 
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Artikel 7 

Ikrafttræden 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

Artikel 8 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

 

Udfærdiget i ..., den 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 

 

Or. en 

 


