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Amendement 13
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 153 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) kunnen het Europees 
Parlement en de Raad, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, door middel van 
richtlijnen minimumvoorschriften 
vaststellen die geleidelijk van toepassing 
zullen worden, ter verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden, de bescherming van 
de werknemers bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, de informatie en de 
raadpleging van de werknemers en het 
arbeidsmilieu, om de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers te 
beschermen. In deze richtlijnen moet 
worden vermeden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen daardoor zou 
kunnen worden belemmerd.

(1) Krachtens artikel 153 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) kunnen het Europees 
Parlement en de Raad, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, door middel van 
richtlijnen minimumvoorschriften 
vaststellen die geleidelijk van toepassing 
zullen worden, ter verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden, de bescherming van 
de werknemers bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, de informatie en de 
raadpleging van de werknemers en het 
arbeidsmilieu, om de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers te 
beschermen.

Or. en

Amendement 14
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De huidige rechtssituatie heeft 
ongelijke behandeling van dezelfde 
categorie werknemers door verschillende 
lidstaten tot gevolg, al naargelang die 
lidstaten al dan geen door de huidige 

(5) De huidige rechtssituatie, die deels het 
resultaat is van de specifieke aard van de 
beroepen in de zeevaart, heeft ongelijke 
behandeling van dezelfde categorie 
werknemers door verschillende lidstaten 
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wettelijke regeling toegestane vrijstellingen 
en afwijkingen toepassen. Een groot aantal 
lidstaten heeft weinig uitsluitingen 
toegepast.

tot gevolg, al naargelang die lidstaten al 
dan geen door de huidige wettelijke 
regeling toegestane vrijstellingen en 
afwijkingen toepassen. Een groot aantal 
lidstaten heeft weinig uitsluitingen 
toegepast en daar vallen zeevarenden 
onder collectieve overeenkomsten die een 
zekere mate van bescherming bieden. 
Bovendien is de inwerkingtreding in 
augustus 2013 van het IAO-verdrag 
betreffende maritieme arbeid een stap in 
de goede richting, omdat daardoor een 
gelijk internationaal speelveld wordt 
gewaarborgd voor bepaalde rechten van 
werknemers, maar dat geldt niet voor alle 
rechten.

Or. en

Amendement 15
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De rechten van zeevarenden op wie 
deze richtlijn van toepassing is en die door 
de lidstaten worden erkend in de nationale 
wettelijke bepalingen tot omzetting van de 
Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 
2002/14/EG, 98/59/EG en/of 2001/23/EG, 
moeten worden geëerbiedigd.

(10) De rechten van zeevarenden op wie 
deze richtlijn van toepassing is en die door 
de lidstaten worden erkend in de nationale 
wettelijke bepalingen tot omzetting van de 
Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 
2002/14/EG, 98/59/EG en/of 2001/23/EG, 
moeten worden geëerbiedigd, in 
overeenstemming met de kwalificaties en 
voorwaarden in de amendementen.

Or. en

Amendement 16
Claudette Abela Baldacchino
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Zeevarenden hebben recht op een 
veilige en betrouwbare werkplek die aan 
de veiligheidsnormen voldoet, op 
rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en op 
behoorlijke leef- en 
arbeidsomstandigheden, met inbegrip van 
sociale bescherming.

Or. en

Amendement 17
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Het verdrag betreffende 
maritieme arbeid van 2006 beschrijft 
verschillende aspecten van de goede 
arbeidsomstandigheden waar zeevarenden 
recht op hebben, en biedt alle 
zeevarenden, ongeacht hun nationaliteit 
en de vlag van het schip, uitgebreide 
rechten en bescherming. Het beoogt 
enerzijds behoorlijke 
arbeidsomstandigheden voor zeevarenden 
en anderzijds een eerlijke concurrentie 
tussen de reders, omdat het in de hele 
wereld wordt toegepast.

Or. en

Amendement 18
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quater (nieuw)



PE527.971v01-00 6/13 AM\1016463NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) De Unie moet altijd streven 
naar betere leef- en 
arbeidsomstandigheden aan boord van 
schepen, zodat het voor Europese 
zeevarenden aantrekkelijk wordt om 
daarop te werken.

Or. en

Amendement 19
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quinquies) De Unie moet zorgen voor 
een betere communicatie via internet aan 
boord van schepen, onder andere door de 
beschikbaarheid van internet te 
verbeteren, zodat zinvol gebruik aan 
boord daarvan wordt gewaarborgd 
waarmee kan worden bijgedragen aan de 
implementatie van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 20
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/94/EG
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:
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"2. De lidstaten kunnen bij wijze van 
uitzondering de aanspraken van bepaalde 
categorieën werknemers van de 
werkingssfeer van deze richtlijn uitsluiten 
op grond van het bestaan van andere 
waarborgen indien is vastgesteld dat deze 
de betrokkenen een zelfde mate van 
bescherming bieden als deze richtlijn. 
Zeevarenden of vissers kunnen in geen 
geval op grond van de voorgaande 
bepaling daarvan worden uitgesloten."

Or. en

Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
Richtlijn 2008/94/EG
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1, lid 3, wordt vervangen door: Artikel 1, lid 3, wordt geschrapt.

"3. Indien een dergelijke bepaling al van 
toepassing is in hun nationale wetgeving, 
kunnen de lidstaten huispersoneel in 
dienst van een natuurlijk persoon van de 
werkingssfeer van deze richtlijn blijven 
uitsluiten."

Or. en

Amendement 22
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3
Richtlijn 2002/14/EG
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3, lid 3, wordt vervangen door: Artikel 3, lid 3, wordt geschrapt.

"3. De lidstaten kunnen van deze richtlijn 
afwijken door middel van specifieke 
bepalingen voor de bemanningen van 
schepen die op volle zee varen, op 
voorwaarde dat die specifieke bepalingen 
een gelijkwaardig niveau van 
bescherming van het recht op informatie 
en raadpleging en de daadwerkelijke 
uitoefening daarvan door de betrokken 
werknemers waarborgen."

Or. en

Motivering

Gelet op de moderne communicatiemiddelen en het draagvlak voor de sociale dialoog met de 
nationale zeevarenden- en redersorganisaties, is er geen reden om aan te nemen dat de 
bepalingen van deze richtlijn niet kunnen worden nageleefd.

Amendement 23
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 
Richtlijn 2002/14/EG
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 De lidstaten kunnen van deze richtlijn 
afwijken door middel van specifieke 
bepalingen voor de bemanningen van 
schepen die op volle zee varen, op 
voorwaarde dat die specifieke bepalingen 
een gelijkwaardig niveau van bescherming 
van het recht op informatie en raadpleging
en de daadwerkelijke uitoefening daarvan 
door de betrokken werknemers 
waarborgen.

3 De lidstaten kunnen deze richtlijn 
implementeren door middel van specifieke
en aan de betreffende behoeften 
aangepaste bepalingen voor de 
bemanningen van schepen die op volle zee 
varen, op voorwaarde dat die specifieke 
bepalingen een gelijkwaardig niveau van 
bescherming van het recht op informatie en 
raadpleging en de daadwerkelijke 
uitoefening daarvan door de betrokken 
werknemers waarborgen. De lidstaten zijn 
verplicht de betrokken sociale partners en 
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de Europese Commissie over dergelijke 
bepalingen te informeren.

Or. en

Amendement 24
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 3
Richtlijn 98/59/EG
Artikel 4 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 4 wordt het volgende lid 
1 bis ingevoegd:

Schrappen

"1 bis. Wanneer het plan voor collectief 
ontslag van de leden van een bemanning 
verband houdt met of het gevolg is van 
een overgang van een zeeschip, kunnen 
de lidstaten na raadpleging van de sociale 
partners de bevoegde overheidsinstantie 
de bevoegdheid verlenen om in de 
volgende gevallen geheel of gedeeltelijk af 
te wijken van de in lid 1 bedoelde termijn:

(a) de overgang betreft uitsluitend één of 
meer zeeschepen,

(b) de werkgever exploiteert slechts één 
zeeschip."

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 3
Richtlijn 98/59/EG
Artikel 4 – lid 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer het plan voor collectief 
ontslag van de leden van een bemanning 
verband houdt met of het gevolg is van een 
overgang van een zeeschip, kunnen de 
lidstaten na raadpleging van de sociale 
partners de bevoegde overheidsinstantie de 
bevoegdheid verlenen om in de volgende 
gevallen geheel of gedeeltelijk af te wijken 
van de in lid 1 bedoelde termijn:

1 bis. Wanneer het plan voor collectief 
ontslag van de leden van een bemanning 
verband houdt met of het gevolg is van een 
overgang van een zeeschip, kunnen de 
lidstaten na raadpleging van de sociale 
partners deze richtlijn implementeren door 
middel van specifieke bepalingen voor de 
bemanningen van schepen die op volle zee 
varen, op voorwaarde dat dergelijke 
bepalingen een zelfde mate van 
bescherming van de rechten van de 
betrokken bemanningsleden bieden.

(a) de overgang betreft uitsluitend één of 
meer zeeschepen,

(b) de werkgever exploiteert slechts één 
zeeschip.

Or. en

Amendement 26
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 3
Richtlijn 98/59/EG
Artikel 4 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer het plan voor collectief 
ontslag van de leden van een bemanning 
verband houdt met of het gevolg is van een 
overgang van een zeeschip, kunnen de 
lidstaten na raadpleging van de sociale 
partners de bevoegde overheidsinstantie de 
bevoegdheid verlenen om in de volgende 
gevallen geheel of gedeeltelijk af te wijken 
van de in lid 1 bedoelde termijn:

1 bis. Wanneer het plan voor collectief 
ontslag van de leden van een bemanning 
verband houdt met of het gevolg is van een 
overgang van een zeeschip, kunnen de 
lidstaten in overeenstemming met de 
sociale partners de bevoegde 
overheidsinstantie de bevoegdheid 
verlenen om in de volgende gevallen 
geheel of gedeeltelijk af te wijken van de 
in lid 1 bedoelde termijn:

Or. en
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Amendement 27
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2001/23/EG
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn is van toepassing op de 
overgang van een zeeschip dat in een 
lidstaat is geregistreerd en/of de vlag 
daarvan voert, en een onderneming, 
vestiging of onderdeel van een 
onderneming of vestiging in de zin van 
deze richtlijn is, ook wanneer het zich niet 
binnen de territoriale werkingssfeer van het 
Verdrag bevindt.

3. Deze richtlijn is van toepassing op de 
overgang van een zeeschip dat in een 
lidstaat is geregistreerd en/of de vlag 
daarvan voert, en een onderneming, 
vestiging of onderdeel van een 
onderneming of vestiging in de zin van 
deze richtlijn is, ook wanneer het zich niet 
binnen de territoriale werkingssfeer van het 
Verdrag bevindt, dan wel op enig ander 
zeeschip dat binnen de territoriale 
werkingssfeer van het Verdrag opereert.

Or. en

Motivering

Dit amendement wordt voorgesteld om gelijkheid en gelijke behandeling te waarborgen.

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2001/23/EG
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen

"4. De lidstaten kunnen na raadpleging 
van de sociale partners bepalen dat 
hoofdstuk II van deze richtlijn in de 
volgende gevallen niet van toepassing is:
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a) de overgang betreft uitsluitend één of 
meer zeeschepen,

b) de onderneming of vestiging die 
overgaat, exploiteert slechts één 
zeeschip."

Or. en

Amendement 29
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2001/23/EG
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen

4.De lidstaten kunnen na raadpleging van 
de sociale partners bepalen dat 
hoofdstuk II van deze richtlijn in de 
volgende gevallen niet van toepassing is:

a) de overgang betreft uitsluitend één of 
meer zeeschepen,

b) de onderneming of vestiging die 
overgaat, exploiteert slechts één zeeschip.

Or. en

Motivering

Dit amendement wordt voorgesteld om gelijkheid en gelijke behandeling te waarborgen.

Amendement 30
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om aan deze richtlijn te voldoen 
uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding ervan. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om aan deze richtlijn te voldoen 
uiterlijk twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding ervan. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

Or. en


