
 

Offentlig høring 

 

 

 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelser med henblik på gennemførelse 

af Rådets direktiv (EU) 2017/159 af 19. december 2016 om iværksæt-

telse af den aftale vedrørende gennemførelsen af Den Internationale 

Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskeri-

sektoren, der er indgået den 21. maj 2012 af Sammenslutningen af 

Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske 

Transportarbejderforbund(ETF) og Sammenslutningen af Nationale 

Fiskeriorganisationer i Den Europæiske Union (Europêche) 

 
Søfartsstyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelser vedrørende visse 

forhold i fiskerisektoren i høring. 

 

Med udkastene gennemføres EU-direktiv 2017/159 samtidig med, at visse 

danske særregler foreslås opretholdt bl.a. i lyset af direktivets artikel 2, stk. 

2, hvorefter gennemførelsen af direktivet ikke må anvendes til at sænke det 

generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne. Samtidig er igangsat rati-

fikation af ILO-konvention 188, hvorfor enkelte af udkastene i et vist omfang 

indeholder bestemmelser til gennemførelse af de dele af konventionen, som 

ikke er dækket af direktivet. Det kan derfor ikke udelukkes, at nogle af be-

kendtgørelserne revideres, når konventionen til sin tid gennemføres i dansk 

ret. 

 

Udkastene vil træde i kraft den 15. november 2019, hvor direktivet skal være 

gennemført i dansk ret.  

 

Følgende udkast til bekendtgørelser sendes i høring: 

 
1. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftligt kon-

trakt med fiskere (hjemmelsgrundlag og § 2, stk. 1, nr. 2, 4, 6 og 10, 
og stk. 3 er revideret, § 2, stk. 4, og § 3 er tilføjet) 

 
2. Bekendtgørelse om kost og drikkevand m.v. i fiskeskibe (generelle 

konstruktionsbestemmelser er revideret og krav vedr. drikkevand og 
inspektion er tilføjet) 

 
3. Bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i fiskeskibe (sammenskrivning 

og revision af relevante dele i kapitel 12 i henholdsvis Meddelelser 
fra Søfartsstyrelsen E og F) 

 
4. Bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fi-

skeskibe (hjemmelsgrundlag og § 3, stk. 4, er revideret, § 2, stk. 5, er 
tilføjet) 

 

5. Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenester for fi-

skeres virksomhed (ny bekendtgørelse) 

 

6. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelser fra lov 

om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe 

10. oktober 2019 

Vores reference: 

Sag nr. 2019 - 50662 

 

Maritim regulering og jura 

/Neriman Balikci 
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Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen bedes sendt til Søfartsstyrel-

sen pr. e-mail til neb@dma.dk og pb@dma.dk senest onsdag den 6. no-

vember 2019 kl. 12.00. 

 

Søfartsstyrelsen henleder opmærksomheden på, at de modtagne høringssvar 

vil blive offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens ud-

løb, for så vidt disse ikke stammer fra ministerielle myndigheder.  

 
 

Med venlig hilsen  

 
Neriman Balikci 
Specialkonsulent 
 
Direkte telefon: +45 72 19 62 15  
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