Svensk författningssamling

SFS 2002:453

Lag
om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän;

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

utfärdad den 30 maj 2002.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
dels att 1, 3 och 8 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 a och 7 a §§, av följande lydelse.
1 § Denna lag gäller, med de undantag som anges i 2 §, sjömän som är anställda för fartygsarbete på svenskt fartyg.
I 7 a § finns bestämmelser som gäller sjömän som är anställda på utländska fartyg.
Bestämmelserna gäller även
1. andra anställda än sjömän som utför fartygsarbete som beräknas pågå
under längre tid än en vecka,
2. de personer som utan att vara anställda tjänstgör i någon funktion på ett
fartyg och är vaktindelade.
Med fartygsarbete avses i denna lag arbete för fartygets räkning som utförs ombord eller på annat ställe av arbetstagare som följer med fartyget.
3 § Undantag från bestämmelserna om vilotid i 4 § får göras genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation, som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Sådant undantag gäller dock inte om det strider mot ett beslut om fartygets säkerhetsbesättning enligt 5 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen. Sådant undantag gäller inte heller vaktgående sjömän, i annat fall än som anges i 3 a §.
En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses i första
stycket får tillämpa avtalet även på en sjöman som inte tillhör den avtalsslutande organisationen under förutsättning att sjömannen sysselsätts i arbete
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Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279.
Jfr rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens
organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners´ Association (ESCA) och Federation of Transport Workers´ Unions in the European Union
(FST) (EGT L 167, 2.7.1999, s. 33, Celex 31999L0063) samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999 om tillsyn av efterlevnaden av
bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar (EGT L 14, 20.1.2000, s. 29, Celex 31999L0095).
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som avses med avtalet och att sjömannen inte omfattas av ett annat tillämpligt kollektivavtal.
3 a § För vaktgående sjömän får undantag göras, på det sätt som är föreskrivet i 3 §, från bestämmelserna om vilotid i 4 § ombord på sådana passagerarfartyg som avses i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och som enbart anlöper svenska hamnar, dock inte sådana som är belägna på Gotland. Sådana
undantag får inte stå i strid med vad som sägs i andra och tredje styckena.
Vilotiden får inte understiga
1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och
2. 70 timmar under varje sjudagarsperiod.
Vilotiden enligt andra stycket 1 får
1. delas upp i högst två perioder varav en period om minst 6 timmar och
2. minskas till 6 timmar i sträck, förutsatt att en sådan minskning inte
sträcker sig över mer än en sammanhängande fyrtioåttatimmarsperiod och
att minst 70 timmars vila ges under varje sjudagarsperiod.
7 a § För sjömän ombord på utländska fartyg som används i affärsdrift och
som anlöper en svensk hamn skall klausulerna 1–12 i det avtal som återges i
bilagan till rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 19993 iakttas.
8 § Bestämmelser om tillsyn över fartyg och om inskränkningar i rätten att
använda fartyg med anledning av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen finns i fartygssäkerhetslagen (1988:49).
1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2002.
2. Denna lag skall tillämpas på fartyg registrerade i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) den dag regeringen bestämmer
det.
På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners´ Association (ESCA) och Federation of Transport Workers´ Unions in the European Union
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