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Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger offentlig høring over udkast til
bekendtgørelser med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv (EU)
2017/159 (sagsnr. 2019-50662)
Danmarks Fiskeriforening har den 12. oktober modtaget ovennævnte høring.
I høringen foreslår Søfartsstyrelsen en række ændringer i 6 bekendtgørelser en
række ændringer for at tilpasse danske regler til Rådets direktiv (EU) 2017/159.
Af praktiske årsager skal Danmarks Fiskeriforening foreslå, at der i fremtiden
medsendes udkast til nye bekendtgørelser med ”track-chances”, da det letter
sagsgangen betydeligt.
Danmarks Fiskeriforening har følgende kommentarer:
Vedr. bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt
med fiskeren om ansættelsesvilkårene
Indledningsvist skal understreges, at da danske fiskere deltager i fiskeriet som
partsfiskere – dvs. at lønnen er afhængig af fangsten og der gælder også på andre
områder specielle vilkår. En partsfisker er således forhyret fra fangstrejse til
fangstrejse.
Derfor er det også vigtigt at nuværende ordlyd i hyrekontrakterne vedr. perioden
fortsat er i overensstemmelser med bestemmelserne. dvs. at:
• ”Kontrakten er gældende for fangstrejsen” og
•
”Hyrekontrakten er gældende når fiskeren er forhyret på fartøjet, jf. vejledning
til udfyldelse af hyrekontrakten”
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Desuden gælder at de danske fiskere forhyres som partsfiskere, har de hverken
rettigheder vedr. ferie eller vedr. hjemsendelse.
Det er vigtigt at understrege at der gælder partsfiskeres rettigheder og de anvendte
hyrekontrakter derfor er indenfor bekendtgørelsesteksten.
Vedr. bekendtgørelse om kost og drikkevand i fiskeskibe
Danmarks Fiskeriforening kan fuldt ud tilslutte sig de gode intensioner om god og
sund kost samt naturligvis adgang til drikkevand, der fremgår af bekendtgørelsen.
Det anføres, at i Danmark er andet aftalt i overenskomsten, således at mandskabet
selv betaler for kost.
Vi vil desuden foreslå følgende ændringer:
§ 10 – tilgang til (rent) drikkevand).
Her foreslås, at der skal være adgang til (rent) drikkevand gennem et rørsystem,
samt at der ikke må være aftapningshane for søvand.
For ikke at få indskrevet unødvendige bindinger forslås at der skrives, at ”Der skal
være tilgang/adgang til rent drikkevand i kabysrummet”.
Kapitel 5, § 13.
Under henvisning til §10 foreslås af slette § 13 den er unødvendig, blot det sikres at
der er adgang til rent drikkevand.
Bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe.
§ 2, stk. 5,
Her fremgår at for fiskerskibe skal fortegnelse om besætningen sendes ”til de af
Søfartsstyrelsen bemyndigede personer eller organisationer på land inden skibets
afrejse osv…..”
Det er Danmarks Fiskeriforenings opfattelse at dette krav er både nyt og
unødvendigt. Det burde være tilstrækkeligt, at fortegnelsen opbevares om bord.
Derfor anbefales det at § 2, stk. 5 slettes. I det mindste bør overvejes undtagelser
evt. for fartøjer under 12m og der kan være andet.
Hvis direktivet skal implementeres uden videre, så er det helt nødvendigt at der
bliver en dialog om hvordan disse bestemmelser kan implementeres - herunder:
• Evt. behov for at reglerne tilpasses de eksisterende bestemmelser i SafeseaNet.
• At det hurtigst muligt undersøges om det kan være en løsning af foreslå/indsætte
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, som bemyndigede organisationer/personer på land?
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•

Og hvad der evt. skal til for en sådan tilpasning. Danmarks Fiskeriforening har
fået oplyst at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd med få ændringer mener at kunne
anvende Deres eksisterende Safety Management System.
Evt. samspil med andre myndigheder.

På baggrund af ovennævnte anbefales en senere ikrafttrædelsesdato end 15.
november som anført i §4. Alternativt at § 2, stk.5 udgår indtil der er fundet en
løsning med erhvervet vedr. ”bemyndigede organisationer/personer på land”.

Med venlig hilsen

Ole Lundberg Larsen
Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO
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