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Bekendtgørelse om optælling og registrering af de ombordværende 
på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets med-
lemsstater  
 
Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af 
RÅDETS DIREKTIV 98/41/EF af 18. juni 1998 som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2109 om registrering af de 
ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesska-
bets medlemsstater. 
 
Der er tale om at gennemføre de seneste ændringer af direktivet, som blev 
vedtaget i 2017. 
 
Med ændringen af direktivet fastlægges, at antallet af ombordværende og 
for de længere ruter tillige personoplysninger, fremadrettet skal rapporte-
res til ”National Single Window”.  
For de længere ruter skal tillige nationalitet og fødselsdato registreres. 
Medlemsstaterne har tillige mulighed for at kræve registrering af et kon-
taktnummer, en oplysning som ikke planlægges at indgå i den danske 
gennemførelse.  
 
Med ændringerne fremmes, at de danske beredskabsmyndigheder har en 
hurtig, robust og relevant tilgang til oplysningerne med henblik på an-
vendelse i forbindelse med en potentiel søulykke. Herudover tilpasses di-
rektivet til den generelle EU-regulering fsa. kvalificering af farvandsom-
råder ligesom koordination i forhold til Kommissionen overgår til en 
elektronisk platform. 
 
Der vedhæftes en sammenskrevet udgave af direktivet, hvor de seneste 
ændringer er fremhævet. 
 
Der vedhæftes tillige en opgørelse af ændringernes erhvervsøkonomiske 
konsekvenser, samt ændringernes inddragelse af principperne for agil er-
hvervsrettet regulering. 
   
Såfremt udkastet giver anledning til eventuelle kommentarer bedes disse 
sendt til Søfartsstyrelsen, Steen Nielsen via mail til sn@dma.dk senest 
fredag den 27. oktober 2019. 
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Udkastet vil blive lagt på den offentlige høringsportal, hvor tillige even-
tuelle kommentarer vil blive indarbejdet. 
 
 
Med venlig hilsen  
 

 
Steen Nielsen 
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