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Kære formand

Med skrivelse af 20. maj 2015 anmodede Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af retsgrundlaget for ovennævnte forslag, jf. 
forretningsordenens artikel 39, stk. 2. 

Det oprindelige retsgrundlag, som foreslået af Kommissionen1 var artikel 153, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der omhandler vedtagelse af 
foranstaltninger af Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at fremme beskæftigelsen, 
en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, en passende social beskyttelse, dialogen på 
arbejdsmarkedet, en udvikling af de menneskelige ressourcer, der skal muliggøre et varigt 
højt beskæftigelsesniveau, og bekæmpelse af social udstødelse. 

Den endelige kompromistekst, der blev opnået enighed om mellem institutionerne, har til 
formål at ændre retsgrundlaget for forslaget, for at præcisere det nærmere, til artikel 153, stk. 
2, litra b), i TEUF, der vedrører vedtagelsen af minimumsforskrifter, der skal gennemføres 
gradvis ved hjælp af direktiver i overensstemmelse med den almindelige 
lovgivningsprocedure, sammenholdt med artikel 153, stk. 1, litra b) og e), i TEUF vedrørende 
Unionens støtte og supplering af medlemsstaternes indsats inden for arbejdsvilkår og 
information og høring af arbejdstagerne. 

1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 
2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF (COM(2013)0798 - 2013/0390(COD)).
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I - Baggrund

Formålet med forslaget er at forbedre beskyttelsen af de arbejdsmarkedsrettigheder, som 
garanteres i EU's charter om grundlæggende rettigheder, og sikre lige konkurrencevilkår i EU. 

EU's direktiver på det arbejdsretlige område finder generelt anvendelse på alle 
aktivitetssektorer og alle kategorier af arbejdstagere. Søfarende er imidlertid udelukket fra 
eller kan udelukkes fra anvendelsesområdet for fem direktiver1 uden nogen udtrykkelig 
begrundelse herfor. Afhængigt af situationen på nationalt niveau kan disse udelukkelsesregler 
som følge heraf have negative indvirkninger på en række rettigheder, som er sikret i henhold 
til chartret, navnlig retten til information og høring i virksomheden (artikel 27) og retten til 
retfærdige og rimelige arbejdsforhold (artikel 31). 

Der er i øjeblikket betydelige forskelle i de nationale tilgange til muligheden for at udelukke 
søfarende fra anvendelsesområdet for de fem ovennævnte direktiver.  Derfor er en række 
virksomheder undtaget fra visse forpligtelser med hensyn til information og høring, som er 
obligatoriske for konkurrerende virksomheder etableret i andre medlemsstater.    

Forslaget ændrer de fem direktiver ved at give søfarende arbejdstagere en ubetinget ret til 
information og høring for at forbedre virksomhedsledelsen og reducere de negative følger af 
pludselige omstruktureringer.

Ifølge Kommissionens forslag betyder ændringernes karakter, den sektorielle rækkevidde og 
princippet om rationel sagsbehandling, at direktiverne bør ændres ved hjælp af et enkelt 
direktiv.

II - Relevante artikler i traktaten

Følgende artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes tredje del, som har 
overskriften ”Unionens interne politikker og foranstaltninger”, under afsnit X om social- og 
arbejdsmarkedspolitikken, er angivet som retsgrundlag i Kommissionens forslag.

Artikel 153

(tidl. artikel 137 i TEF)

1. [...]

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om 
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave), EUT L 283
af 28.10.2008, s. 36; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 
om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne 
(omarbejdning), EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. 
marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske 
Fællesskab, EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29; Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16). Rådets 
direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af 
virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).
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2.   Med henblik herpå kan Europa-Parlamentet og Rådet:

(a) vedtage foranstaltninger til fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne 
gennem initiativer, der tager sigte på at opnå større viden, udvikle udvekslingen af 
oplysninger og god praksis, fremme nytænkning og vurdere erfaringerne, men uden at 
der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser

(b) på de i stk. 1, litra a)-i), nævnte områder ved udstedelse af direktiver vedtage 
minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis under hensyn til de vilkår og 
tekniske bestemmelser, der gælder i hver af medlemsstaterne. I disse direktiver skal 
det undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan 
art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

På de områder, der er nævnt i stk. 1, litra c), d), f) og g), træffer Rådet afgørelse efter 
en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed og efter høring af Europa-
Parlamentet og de nævnte udvalg.

Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet beslutte at lade den almindelige lovgivningsprocedure finde anvendelse 
på stk. 1, litra d), f) og g).

III - Det foreslåede retsgrundlag

Som en del af aftalen indgået med Rådet blev der foretaget følgende ændringer til 
retsgrundlaget med henblik på at præcisere det nærmere (fremhævelse tilføjet):

Artikel 153

(tidl. artikel 137 i TEF)

2.   Med henblik herpå kan Europa-Parlamentet og Rådet:
(b) på de i stk. 1, litra a)-i), nævnte områder ved udstedelse af direktiver vedtage 
minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis under hensyn til de vilkår og 
tekniske bestemmelser, der gælder i hver af medlemsstaterne. I disse direktiver skal 
det undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan 
art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.
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På de områder, der er nævnt i stk. 1, litra c), d), f) og g), træffer Rådet afgørelse efter 
en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed og efter høring af Europa-
Parlamentet og de nævnte udvalg.

Sammenholdt med artikel 153, stk. 1, litra b) og e) i TFEU: 

1.   Med henblik på at virkeliggøre de i artikel 151 fastlagte mål støtter og supplerer 
Unionen medlemsstaternes indsats på følgende områder:

(a) ...

(b) arbejdsvilkårene,

[...]

(e) information og høring af arbejdstagerne

Artikel 151 i TEUF har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet):

Artikel 151

(tidl. artikel 136 i TEF)
 

Unionen og medlemsstaterne, der er opmærksomme på de grundlæggende 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, som bl.a. er fastlagt i den europæiske 
socialpagt undertegnet i Torino den 18. oktober 1961 og fællesskabspagten af 1989 
om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, 
har som mål at fremme beskæftigelsen, en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for 
herigennem at muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau, en 
passende social beskyttelse, dialogen på arbejdsmarkedet, en udvikling af de 
menneskelige ressourcer, der skal muliggøre et varigt højt beskæftigelsesniveau, og 
bekæmpelse af social udstødelse.
 
Med henblik herpå iværksætter Unionen og medlemsstaterne foranstaltninger, der 
tager hensyn til forskellene i national praksis, særlig på overenskomstområdet, samt 
til nødvendigheden af at opretholde EU-økonomiens konkurrenceevne.
 
De er af den opfattelse, at en sådan udvikling vil blive en følge såvel af det indre 
markeds virksomhed, der vil fremme en harmonisering af de sociale ordninger, som af 
de i traktaterne foreskrevne fremgangsmåder og af den indbyrdes tilnærmelse af love 
og administrativt fastsatte bestemmelser.

IV - Retspraksis

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at "valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal 
foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, 
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herunder især retsaktens formål og indhold".1 Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende 
retsakt derfor kunne annulleres.

Artikel 153, stk. 1, i TEUF (tidligere artikel 137 i TEF) er retsgrundlaget i traktaten for 
tilnærmelse af de nationale lovgivninger på det socialpolitiske område.2 Stk. 1 og 2 tillægger 
Unionen beføjelse til at støtte og supplere medlemsstaternes indsats med henblik på at 
virkeliggøre målene i artikel 151 TEUF (tidl. artikel 136 TEF). 3

Hvad angår artikel 153, stk. 1, i TEUF, er det fast retspraksis, at "arbejdsvilkår" kan omfatte 
løn og pension, i det omfang dette ikke medfører fastsættelse af en mindsteløn på EU-niveau.4

Hertil kommer, at artikel 153, stk. 2, litra b), TEUF "ganske vist indebærer, at der skal tages 
hensyn til de små og mellemstore virksomheders særlige økonomiske interesser, men denne 
artikel er ikke til hinder for, at disse virksomheder underkastes bindende foranstaltninger".5 

V - Formålet med og indholdet af det endelige kompromis 

Betragtning 13 i det endelige kompromis minder om, at "[i] dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de principper, der er anerkendt i chartret om Den Europæiske 
Unions grundlæggende rettigheder, navnlig retten til information og høring i virksomheden og 
retten til retfærdige og rimelige arbejdsforhold. Direktivet skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og principper." 

Endvidere bekræftes i betragtning 4, at "udelukkelser og/eller mulighed for at indføre 
udelukkelser kan hindre eller begrænse søfarendes muligheder for fuldt ud at udøve retten til 
information og høring og retten til retfærdige og rimelige arbejdsforhold."

I betragtning 9 hedder det: "Under henvisning til den teknologiske udvikling i de senere år, 
navnlig inden for kommunikationsteknologi, bør informations- og høringskravene ajourføres 
og anvendes på den mest hensigtsmæssige måde, herunder ved hjælp af nye teknologier til 
fjernkommunikation og ved at øge tilgængeligheden af internettet og sikre en fornuftig brug 
heraf om bord med henblik på at forbedre gennemførelsen af dette direktiv." 

Endelig hedder det udtrykkeligt i betragtning 11, at "dette direktiv bidrager til at nå de mål, 
der er omhandlet i artikel 151 i TEUF", mens det af betragtning 13 utvetydigt fremgår, at 

1  Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (Generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; Sag C-
440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007-I, s. 9097; Sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009-I, s. 7585.
2 Jf. sag C-343/08, Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik, Sml. 2010-I, s. 275, præmis 
67, med henvisning til forgængeren for artikel 153, nemlig artikel 137 i TEF; Se udtalelse 
2/91 om Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 170 vedrørende sikkerhed i 
forbindelse med anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen, Sml. 1993-I, s. 1061, præmis 17.
3 Jf. sag C-13/05, Sonia Chacón Navas mod Eurest Colectividades SA, Sml. 2006-I, s. 6467, præmis 4, med 
henvisning til forgængeren for artikel 153, nemlig artikel 137 i TEF;
4 Jf. sag C-268/06, Impact mod Minister for landbrug og fødevarer m.fl., Sml. 2008-I, s. 2483, præmis 35 med 
henvisning til forgængeren for artikel 153, stk. 1, litra b), nemlig artikel 137, stk. 1, i TEF. 
5 Forenede sager C-184/02 og C-223/02, Spanien og Finland mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2004-I, s. 07789, 
præmis 72, med henvisning til forgængeren for artikel 153, nemlig artikel 137 i TEF.
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formålet med direktivet er "forbedring af søfarendes arbejdsforhold og af information og 
høring af dem".

Med henblik på at forfølge dette mål, ændrer direktivet fem direktiver om arbejdsret ved at 
afskaffe "udelukkelser eller muligheder for at indføre udelukkelser, såfremt disse 
udelukkelser ikke er begrundet i objektive forhold" (betragtning 12 i forslaget – nu i det 
væsentlige betragtning 4 og 15 i det endelige kompromis).  

Mere specifikt vil det foreslåede direktiv fjerne muligheden for at udelukke partsfiskere fra 
anvendelsesområdet for direktivet om insolvens (artikel 1), besætningsmedlemmer i 
handelsflåden fra anvendelsesområdet for direktivet om europæiske samarbejdsudvalg (artikel 
2), besætninger på søgående fartøjer fra anvendelsesområdet for direktivet om kollektive 
afskedigelser (artikel 4) og søgående fartøjer, der befinder sig inden for det område, hvor 
traktaten finder anvendelse fra anvendelsesområdet for direktivet om overførsel af 
virksomheder (artikel 5). 

Det indfører også en mulighed for at "fravige bestemmelserne om "afkølingsperioden", når de 
planlagte kollektive afskedigelser skyldes en overførsel, der udelukkende vedrører et eller 
flere fartøjer, eller når arbejdsgiveren kun driver ét fartøj" i forbindelse med direktivet om 
overførsel af virksomheder (artikel 4). 

VI - Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Eftersom formålet og indholdet af forslaget er at støtte og supplere ved hjælp af et direktiv 
medlemsstaternes indsats med hensyn til (1) de søfarendes arbejdsvilkår og (2) søfarendes ret 
til information og høring med henblik på at virkeliggøre de i artikel 151 i TEUF fastlagte mål, 
er artikel 153, stk. 2, TEUF det korrekte retsgrundlag.

Det foreslåede direktiv har til formål at ændre fem gældende direktiver for at forbedre 
søfarendes arbejdsvilkår og deres ret til information og høring og at afskaffe udelukkelser 
eller muligheder for at indføre udelukkelser af søfarende fra disse fem direktivers 
anvendelsesområder. 

Direktiv 2008/94/EF, "direktivet om arbejdsgiverinsolvens", er baseret på artikel 137, stk. 2, i 
EF-traktaten, som nu er artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF, og tager sigte på at forbedre 
"arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkår inden for Fællesskabet"1, der i dag er omfattet af 
artikel 153, stk. 1, litra b) i TEUF.

Direktiv 2009/38/EF, "direktivet om europæiske samarbejdsudvalg", er baseret på artikel 137 
i TEF (nu artikel 153 i TEUF) og har til formål at støtte og supplere medlemsstaternes indsats 
på området information og høring af arbejdstagerne2, der i dag er sikret ved artikel 153, stk. 1, 
litra e), i TEUF. 

Direktiv 2002/14/EF, "direktivet om information og høring", er baseret på artikel 137, stk. 2, i 
TEF (nu artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF) og har til formål " at fremme og styrke 
information og høring om situationen og den sandsynlige udvikling med hensyn til 

1 Betragtning 2.
2 Betragtning 9.
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virksomhedens beskæftigelse samt - når arbejdsgiverens evaluering viser, at beskæftigelsen 
inden for virksomheden kan være truet - om de eventuelle planlagte foregribende 
foranstaltninger, særlig uddannelse af arbejdstagerne og forbedring af deres kvalifikationer 
med det formål at afværge de negative virkninger eller begrænse følgerne heraf og øge de 
eventuelt berørte arbejdstageres beskæftigelsesegnethed og tilpasningsevne"1, hvilket svarer 
til artikel 153, stk. 1, litra e), i TEUF. 

Direktiv 98/59/EF, "direktivet om kollektive afskedigelser", er baseret på den generelle 
kompetence til indbyrdes tilnærmelse af lovgivning, nemlig artikel 100 i TEF (nu 115 i 
TEUF), som kræver enstemmighed i Rådet. Betragtning 6 i direktivet minder om, at i 
"fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale 
rettigheder, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds samling i Strasbourg den 9. december 
1989 af stats- eller regeringscheferne for elleve medlemsstater, anføres det bl.a. i punkt 7, 
første afsnit, første punktum, punkt 7, andet afsnit, punkt 17, første afsnit, og punkt 18, tredje 
led:

'7. Etableringen af det indre marked skal føre til en forbedring af arbejdstagernes 
leve- og arbejdsvilkår inden for Det Europæiske Fællesskab. . .).
Denne forbedring skal desuden om fornødent indebære en udvikling af visse aspekter 
af arbejdsmarkedslovgivningen, såsom procedurerne ved kollektiv afskedigelse og i 
forbindelse med konkurs.
(. . .)
17. Informationen og høringen af arbejdstagerne samt disses medbestemmelse skal 
udbygges på passende vis under hensyntagen til gældende praksis i de forskellige 
medlemsstater.
(. . .)
18. Denne information, høring og medindflydelse skal gennemføres i god tid, især i 
følgende tilfælde:
(- . . .)
(- . . .)
- i forbindelse med kollektive afskedigelser . .)`; 

Amsterdamtraktaten ændrede EF-traktaten ved indføre afsnit XI (nu afsnit X) om 
socialpolitik, hvorved der blev etableret et nyt specifikt retsgrundlag for foranstaltninger på 
det sociale område.  Som følge heraf er artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF nu det specifikke 
og passende grundlag for retsakter, der tager sigte på at forbedre arbejdsvilkårene og 
information og høring af arbejdstagerne.  Som følge heraf bør et direktiv, der ændrer direktiv 
98/59/EF anvende denne artikel som retsgrundlag2, sammenholdt med artikel 153, stk. 1, litra 
b) og e), i TEUF, der vedrører arbejdsvilkår og information og høring af arbejdstagerne.

Direktiv 2001/23/EF, "direktivet om overførsel af virksomheder", kodificerede Rådets 
direktiv 77/187/EF af 14. februar 1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter. Det fremgår af betragtning 6 i det 
kodificerende direktiv, at "Rådet [i 1977 vedtog] direktiv 77/187/EØF for at fremme en 

1 Betragtning 8.
2 Se sag -84/94, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Rådet for Den Europæiske Union, 
Sml. 1996-I, s. 5755, præmis 12.



PE560.759v01-00 8/8 AL\1065723DA.doc

DA

harmonisering af de relevante nationale love, som sikrer varetagelse af arbejdstagernes 
rettigheder og pålægger overdragere og erhververe at informere og høre arbejdstagernes 
repræsentanter i rimelig tid", og det var således baseret på artikel 94 i TEF (tidligere artikel 
100), der nu er artikel 115 i TEUF. Efter at det specifikke retsgrundlag for socialpolitiske 
foranstaltninger blev indført ved Amsterdamtraktaten, er artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF 
det korrekte retsgrundlag for ændring af direktiv 2001/23/EF1, sammenholdt med artikel 153, 
stk. 1, litra e), i TEUF, vedrørende information og høring af arbejdstagerne.

VII - Konklusion og henstilling

I lyset af det foregående og da alle de fem direktiver, der foreslås ændret, er inden for det 
socialpolitiske område og har til formål at støtte og supplere medlemsstaternes indsats med 
hensyn til arbejdsvilkårene eller information og høring af arbejdstagerne, er artikel 153, stk. 2, 
litra b), i TEUF sammenholdt med artikel 153, stk. 1, litra b) og e), i TEUF det korrekte 
retsgrundlag for det foreslåede direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 
2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF. 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 16. juni 2015. På mødet vedtog 
Retsudvalget enstemmigt2 at henstille til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
at tilføje artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF sammenholdt med artikel 153, stk. 1, litra b) og 
e), i TEUF til retsgrundlaget for det foreslåede direktiv om søfarende og om ændring af 
direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

1 Ibid.
2 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(næstformand), Jean-Marie Cavada (næstformand), Axel Voss (næstformand), Mady Delvaux (næstformand), 
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