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Ændringsforslag 13
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 153 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) kan Europa-Parlamentet og Rådet 
efter den almindelige lovgivningsprocedure 
ved udstedelse af direktiver vedtage 
minimumsforskrifter, der skal gennemføres 
gradvis, med sigte på forbedring af 
arbejdsvilkårene, beskyttelse af 
arbejdstagerne ved ophævelse af en 
arbejdskontrakt, information og høring af 
arbejdstagerne og arbejdsmiljøet med 
henblik på at beskytte arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed. I disse direktiver 
skal det undgås at pålægge 
administrative, finansielle og retlige 
byrder af en sådan art, at de hæmmer 
oprettelse og udvikling af små og 
mellemstore virksomheder.

(1) I henhold til artikel 153 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) kan Europa-Parlamentet og Rådet 
efter den almindelige lovgivningsprocedure 
ved udstedelse af direktiver vedtage 
minimumsforskrifter, der skal gennemføres 
gradvis, med sigte på forbedring af 
arbejdsvilkårene, beskyttelse af 
arbejdstagerne ved ophævelse af en 
arbejdskontrakt, information og høring af 
arbejdstagerne og arbejdsmiljøet med 
henblik på at beskytte arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 14
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den nuværende juridiske situation 
indebærer en ulige behandling af samme 
kategori af arbejdstagere i de forskellige 
medlemsstater, alt efter om disse anvender 
de fritagelser og undtagelser, der er tilladt i 
henhold til gældende lovgivning, eller ej.
Et stort antal medlemsstater har kun i 
begrænset omfang gjort brug af 

(5) Den nuværende juridiske situation, der 
til dels skyldes søfartserhvervets særlige 
karakter, indebærer en ulige behandling af 
samme kategori af arbejdstagere i de 
forskellige medlemsstater, alt efter om 
disse anvender de fritagelser og 
undtagelser, der er tilladt i henhold til 
gældende lovgivning, eller ej. Et stort antal 
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udelukkelsesreglerne. medlemsstater har kun i begrænset omfang 
gjort brug af udelukkelsesreglerne og
dækker søfarende gennem kollektive 
overenskomster, der yder en vis 
beskyttelse. Desuden er ikrafttrædelsen i 
august 2013 af ILO’s konvention om 
søfarendes arbejdsforhold et skridt i den 
rigtige retning, som på internationalt plan 
sikrer lige vilkår med hensyn til visse, 
men ikke alle, arbejdstagerrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 15
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De søfarendes rettigheder, der er 
omfattet af dette direktiv og omsat i 
medlemsstaternes nationale lovgivning til 
gennemførelse af direktiv 2008/94/EF, 
2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og/eller 
2001/23/EF, bør overholdes.

(10) De søfarendes rettigheder, der er 
omfattet af dette direktiv og omsat i 
medlemsstaternes nationale lovgivning til 
gennemførelse af direktiv 2008/94/EF, 
2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og/eller 
2001/23/EF, bør overholdes, dog med 
forbehold af de i ændringsforslagene 
fastsatte begrænsninger og betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 16
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Søfarende har ret til en sikker og 
tryg arbejdsplads, hvor 
sikkerhedstandarderne overholdes, og de 
bør have retfærdige ansættelsesvilkår 
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samt anstændige leve- og arbejdsvilkår, 
herunder social beskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 17
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Konventionen om søfarendes 
arbejdsforhold fra 2006 indeholder 
bestemmelser om søfarendes ret til 
anstændige arbejdsvilkår på en række 
områder samt om sammenhængende 
rettigheder og beskyttelse på 
arbejdspladsen for alle søfarende uanset 
deres nationalitet og det flag, deres skib 
fører. Konventionen sigter gennem sit 
globale anvendelsesområde mod at sikre 
både anstændige arbejdsvilkår for 
søfarende og fair konkurrence for skibe 
af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 18
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Unionen bør altid stræbe efter at 
forbedre arbejds- og levevilkårene om 
bord på skibe for at gøre dem attraktive 
for europæiske søfarende.

Or. en
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Ændringsforslag 19
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11d) Unionen bør sigte mod at forbedre 
internetbaseret kommunikation om bord 
på skibe, f.eks. ved at øge adgangen til 
internettet og sikre en fornuftig brug 
heraf om bord med henblik på at bidrage 
til gennemførelsen af dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 20
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2008/94/EF
Artikel 1 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

"2. Medlemsstaterne kan undtagelsesvis 
udelukke visse arbejdstagerkategoriers 
tilgodehavender fra dette direktivs 
anvendelsesområde, såfremt der findes 
andre former for garanti, og det 
godtgøres, at disse sikrer arbejdstagerne 
en beskyttelse svarende til den, der følger 
af dette direktiv. Denne bestemmelse 
tillader under ingen omstændigheder 
udelukkelse af søfarende eller fiskere."

Or. en
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Ændringsforslag 21
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 1
Direktiv 2008/94/EF
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1, stk. 3, affattes således: Artikel 1, stk. 3, udgår.

"3. Hvis en sådan bestemmelse allerede 
finder anvendelse i den nationale 
lovgivning, kan medlemsstaterne fortsat 
udelukke tjenestefolk, der beskæftiges af 
en fysisk person, fra dette direktivs 
anvendelsesområde."

Or. en

Ændringsforslag 22
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Artikel 3
Direktiv 2002/14/EF
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 3, affattes således: Artikel 3, stk. 3, udgår.

"3. Medlemsstaterne kan fravige dette 
direktiv ved at fastsætte særlige 
bestemmelser for besætningsmedlemmer 
om bord på havgående skibe, forudsat at 
sådanne særlige bestemmelser sikrer en 
tilsvarende grad af beskyttelse af retten til 
information og høring, og at de 
pågældende arbejdstagere effektivt kan 
udøve denne ret."

Or. en
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Begrundelse

Der er i betragtning af de moderne kommunikationsmetoder og mulighederne for social 
dialog med søfarendes og skibsrederes nationale organisationer ingen grund til ikke at 
overholde bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 23
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 
Direktiv 2002/14/EF
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan fravige dette 
direktiv ved at fastsætte særlige 
bestemmelser for besætningsmedlemmer 
om bord på havgående skibe, forudsat at 
sådanne særlige bestemmelser sikrer en 
tilsvarende grad af beskyttelse af retten til 
information og høring, og at de 
pågældende arbejdstagere effektivt kan 
udøve denne ret.

3. Medlemsstaterne kan gennemføre dette 
direktiv ved at fastsætte særlige 
bestemmelser for og tilpasset behovet hos 
besætningsmedlemmer om bord på 
havgående skibe, forudsat at sådanne 
særlige bestemmelser sikrer en tilsvarende 
grad af beskyttelse af retten til information 
og høring, og at de pågældende 
arbejdstagere effektivt kan udøve denne 
ret. Medlemsstaterne er forpligtede til at 
underrette de berørte 
arbejdsmarkedsparter og Kommissionen 
om disse bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 24
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 3
Direktiv 98/59/EF
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) I artikel 4 indsættes følgende som stk. 
1a:

udgår
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"1a. Når planlagte kollektive 
afskedigelser af besætningsmedlemmer 
gennemføres i forbindelse med eller som 
følge af en overførsel af et søgående 
fartøj, kan medlemsstaterne efter høring 
af arbejdsmarkedets parter give den 
kompetente offentlige myndighed ret til 
helt eller delvist at fravige den periode, 
der er fastsat i stk. 1, under følgende 
omstændigheder:

a) overførslen vedrører udelukkende et 
eller flere søgående fartøjer

b) arbejdsgiveren driver kun ét søgående 
fartøj."

Or. en

Ændringsforslag 25
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 3
Direktiv 98/59/EF
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når planlagte kollektive afskedigelser 
af besætningsmedlemmer gennemføres i 
forbindelse med eller som følge af en 
overførsel af et søgående fartøj, kan 
medlemsstaterne efter høring af 
arbejdsmarkedets parter give den 
kompetente offentlige myndighed ret til 
helt eller delvist at fravige den periode, 
der er fastsat i stk. 1, under følgende 
omstændigheder:

1a. Når planlagte kollektive afskedigelser 
af besætningsmedlemmer gennemføres i 
forbindelse med eller som følge af en 
overførsel af et søgående fartøj, kan 
medlemsstaterne efter høring af 
arbejdsmarkedets parter gennemføre dette 
direktiv ved at fastsætte særlige 
bestemmelser for besætningsmedlemmer 
om bord på havgående skibe, forudsat at 
sådanne særlige bestemmelser sikrer en 
tilsvarende grad af beskyttelse af de 
pågældende arbejdstageres rettigheder. 

a) overførslen vedrører udelukkende et 
eller flere søgående fartøjer

b) arbejdsgiveren driver kun ét søgående 
fartøj.



PE527.971v01-00 10/12 AM\1016463DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 26
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 3
Direktiv 98/59/EF
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når planlagte kollektive afskedigelser af 
besætningsmedlemmer gennemføres i 
forbindelse med eller som følge af en 
overførsel af et søgående fartøj, kan 
medlemsstaterne efter høring af
arbejdsmarkedets parter give den 
kompetente offentlige myndighed ret til 
helt eller delvist at fravige den periode, der 
er fastsat i stk. 1, under følgende 
omstændigheder:

Når planlagte kollektive afskedigelser af 
besætningsmedlemmer gennemføres i 
forbindelse med eller som følge af en 
overførsel af et søgående fartøj, kan 
medlemsstaterne efter aftale med
arbejdsmarkedets parter give den 
kompetente offentlige myndighed ret til 
helt eller delvist at fravige den periode, der 
er fastsat i stk. 1, under følgende 
omstændigheder:

Or. en

Ændringsforslag 27
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2001/23/EF
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv finder anvendelse på 
overførsel af et søgående fartøj, der er 
registreret i og/eller fører en medlemsstats 
flag, og som udgør en virksomhed eller 
bedrift eller den del af en virksomhed eller 
bedrift i dette direktiv, selv om den ikke er 
beliggende inden for det område, hvor 
traktaten finder anvendelse.

3. Dette direktiv finder anvendelse på 
overførsel af et søgående fartøj, der er 
registreret i og/eller fører en medlemsstats 
flag, og som udgør en virksomhed eller 
bedrift eller den del af en virksomhed eller 
bedrift i dette direktiv, selv om den ikke er 
beliggende inden for det område, hvor 
traktaten finder anvendelse, og på ethvert 
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andet søgående fartøj, der drives inden for 
traktatens territoriale anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre lighed og undgå ikkepræferencebehandling.

Ændringsforslag 28
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2001/23/EF
Artikel 1 – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende indsættes som stk. 4: udgår

"4. Medlemsstaterne kan efter høring af 
arbejdsmarkedets parter bestemme, at 
kapitel II i dette direktiv ikke finder 
anvendelse under følgende 
omstændigheder:

a) overførslen vedrører udelukkende et 
eller flere søgående fartøjer

b) virksomheden eller bedriften, som skal 
overføres, driver kun ét søgående fartøj."

Or. en

Ændringsforslag 29
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 3
Direktiv 2001/23/EF
Artikel 1 – stk. 4 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende indsættes som stk. 4: udgår

"Medlemsstaterne kan efter høring af 
arbejdsmarkedets parter bestemme, at 
kapitel II i dette direktiv ikke finder 
anvendelse under følgende 
omstændigheder:

a) overførslen vedrører udelukkende et 
eller flere søgående fartøjer

b) virksomheden eller bedriften, som skal 
overføres, driver kun ét søgående fartøj."

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre lighed og undgå ikkepræferencebehandling.

Ændringsforslag 30
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 5 år 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttrædelse. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 2 år 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttrædelse. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. en


