11. september 2018
Til:
Udvalget for konstruktion, indretning og udstyr i passager- og lastskibe

Emne: Offentlig høring af udkast til ændring af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B
God formiddag medlemmer af Udvalget for konstruktion, indretning og udstyr i passager- og lastskibe,
Med henblik på eventuelle kommentarer fremsendes hermed udkast til en mindre ændring af
bekendtgørelse nr. 1512 af 8. december 2016 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og
udstyr m.v. En ændring der forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.
Ændringen tilsigter at følge op på en beslutning fra 2016, hvor ILO og arbejdsmarkedets parter besluttede,
at muliggøre en forlængelse af gyldighedsperioden for MLC 2006 certifikatet for søfarendes arbejdsvilkår.
Med ændringen kan det eksisterende certifikat således forlænges med op til fem måneder i tilfælde, hvor
fornyelsessynet er gennemført, men det ikke er muligt at få det nye certifikat udstedt eller sendt om bord,
inden det udløber. En bestemmelse som også anvendes i SOLAS og MARPOL.
Der vedlægges tillige et udkast til opgørelse af de erhvervsøkonomiske byrder.
Søfartsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle kommentarer fremsendes til undertegnede senest tirsdag
den 25. september 2018.
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Hvis du er en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, kan de oplysninger, som du sender til os, være personhenførbar
data. Søfartsstyrelsen bliver dataansvarlig, når vi f.eks. behandler personhenførbar data i forbindelse med konkret
sagsbehandling. Vi har ret og pligt til at indsamle, behandle og journalisere sagsrelevante data og kan alene slette oplysninger
efter reglerne i offentlighedsloven og arkivloven. Du kan se Søfartsstyrelsens og vores datarådgivers kontaktoplysninger samt
læse mere om behandling af persondata i Søfartsstyrelsen, dine rettigheder og klageadgang her.
Hvis du ikke er den tilsigtede modtager af denne mail fra Søfartsstyrelsen, bedes du straks underrette afsenderen ved at
besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver
form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

