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Ändringsförslag 13
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 153 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
genom direktiv anta minimikrav, som ska 
genomföras gradvis, i syfte att förbättra 
arbetsvillkor, skydd för arbetstagarna då 
deras anställningsavtal slutar gälla, 
information till och samråd med 
arbetstagarna samt arbetsmiljön för att 
skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I 
dessa direktiv ska sådana administrativa, 
finansiella och rättsliga ålägganden 
undvikas som motverkar tillkomsten och 
utvecklingen av små och medelstora 
företag.

(1) Enligt artikel 153 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
genom direktiv anta minimikrav, som ska 
genomföras gradvis, i syfte att förbättra 
arbetsvillkor, skydd för arbetstagarna då 
deras anställningsavtal slutar gälla, 
information till och samråd med 
arbetstagarna samt arbetsmiljön för att 
skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 14
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det rådande rättsläget medför att 
samma kategori arbetstagare behandlas 
olika av olika medlemsstater, beroende på 
huruvida de tillämpar de undantag som den 
gällande lagstiftningen medger. Ett 
betydande antal medlemsstater har utnyttjat 
undantagen i begränsad mån.

(5) Det rådande rättsläget, som delvis är 
resultatet av sjöfolkens speciella 
yrkessituation, medför att samma kategori 
arbetstagare behandlas olika av olika 
medlemsstater, beroende på huruvida de 
tillämpar de undantag som den gällande 
lagstiftningen medger. Ett betydande antal 
medlemsstater har utnyttjat undantagen i 
begränsad mån och låter sjöfolk omfattas 
av kollektivavtal som ger en viss 
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skyddsnivå. Likaså är ikraftträdandet av 
ILO:s konvention om arbete till sjöss i 
augusti 2013 ett steg i rätt riktning och 
säkerställer lika spelregler internationellt 
när det gäller vissa arbetstagares 
rättigheter, men inte allas.

Or. en

Ändringsförslag 15
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Sjöfolks rättigheter enligt det här 
direktivet, och som erkänns av 
medlemsstaterna i nationell lagstiftning om 
genomförande av direktiven 2008/94/EG, 
2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG eller 
2001/23/EG, bör respekteras.

(10) Sjöfolks rättigheter enligt det här 
direktivet, och som erkänns av 
medlemsstaterna i nationell lagstiftning om 
genomförande av direktiven 2008/94/EG, 
2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG eller 
2001/23/EG, bör respekteras, med 
förbehåll för kvalifikationerna och 
villkoren i ändringsförslagen

Or. en

Ändringsförslag 16
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Sjöfarande arbetstagare har rätt till 
en säker och trygg arbetsplats där 
säkerhetskraven respekteras, och de bör 
ha rättvisa anställningsvillkor och 
anständiga levnads- och arbetsvillkor, 
däribland socialt skydd. 

Or. en
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Ändringsförslag 17
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) 2006 års konvention om arbete till 
sjöss fastställer sjöfolks rätt till 
anständiga arbetsvillkor på en rad 
områden och tillhandahåller enhetliga 
rättigheter och skydd på arbetsplatsen för 
alla sjöfarande arbetstagare oavsett 
nationalitet och fartygets flagg.  
Konventionen syftar både till att uppnå 
anständiga arbetsvillkor för sjöfolk och 
till att säkerställa sund konkurrens för 
seriösa redare genom sin globala 
tillämpning.

Or. en

Ändringsförslag 18
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till direktiv
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) Unionen bör alltid sträva efter att 
förbättra arbets- och levnadsvillkoren 
ombord på fartyg för att göra dem 
attraktiva för europeiska sjöfarande 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 19
Claudette Abela Baldacchino
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Förslag till direktiv
Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11d) Unionen bör satsa på förbättrad 
internetbaserad kommunikation ombord, 
såsom förbättrad internettillgång, och 
säkerställa rimlig användning ombord för 
att hjälpa till med tillämpningen av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 20
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
Direktiv 2008/94/EG
Artikel 1 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2. Medlemsstaterna får undantagsvis 
utesluta fordringar från vissa kategorier 
av arbetstagare från tillämpningsområdet 
för detta direktiv om det finns andra 
former av garanti som ger arbetstagarna 
ett skydd motsvarande det som följer av 
detta direktiv. Den bestämmelsen innebär 
dock inte under några omständigheter att 
sjöfolk eller fiskare får uteslutas.”

Or. en

Ändringsförslag 21
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 1
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Direktiv 2008/94/EG
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1.3 ska ersättas med följande: Artikel 1.3 ska utgå.

”3. Medlemsstaterna får, om en sådan 
bestämmelse redan finns i deras 
nationella lagstiftning, fortsätta att 
utesluta arbetstagare i hushållet som är 
anställda av en fysisk person från 
tillämpningsområdet för detta direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 22
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till direktiv
Artikel 3
Direktiv 2002/14/EG
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.3 ska ersättas med följande: Artikel 3 ska utgå.

”3. Medlemsstaterna får göra undantag 
från detta direktiv genom särskilda 
bestämmelser för besättningar på fartyg 
som trafikerar öppet hav, förutsatt att 
sådana särskilda bestämmelser garanterar 
en likvärdig skyddsnivå för rätten till 
information och samråd och det 
verkningsfulla utövandet av denna rätt av 
de berörda arbetstagarna.”

Or. en

Motivering

Med tanke på de moderna kommunikationsmetoderna och utrymmet för social dialog med 
nationella sjömäns- och redaorganisationer finns det ingen anledning till att direktivets 
bestämmelser inte skulle kunna efterlevas.
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Ändringsförslag 23
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 
Direktiv 2002/14/EG
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna får göra undantag 
från detta direktiv genom särskilda 
bestämmelser för besättningar på fartyg 
som trafikerar öppet hav, förutsatt att 
sådana särskilda bestämmelser garanterar 
en likvärdig skyddsnivå för rätten till 
information och samråd och det 
verkningsfulla utövandet av denna rätt av 
de berörda arbetstagarna.”

”3. Medlemsstaterna får genomföra detta 
direktiv genom särskilda bestämmelser 
tillämpliga på, och anpassade till behoven 
hos, besättningar på fartyg som trafikerar 
öppet hav, förutsatt att sådana särskilda 
bestämmelser garanterar en likvärdig 
skyddsnivå för rätten till information och 
samråd och det verkningsfulla utövandet av 
denna rätt av de berörda arbetstagarna. 
Medlemsstaterna är skyldiga att 
underrätta berörda arbetsmarknadsparter 
och kommissionen om dessa 
bestämmelser.”

Or. en

Ändringsförslag 24
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3
Direktiv 98/59/EG
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 4 ska följande punkt läggas 
till som punkt 1a:

utgår

‘1a. Om planerade kollektiva 
uppsägningar av besättningsmedlemmar 
genomförs i samband med eller beror på 
överlåtelse av ett sjögående fartyg, får 
medlemsstaterna, efter samråd med 
arbetsmarknadens parter, ge den behöriga 
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myndigheten rätt att helt eller delvis 
avvika från den period som avses i punkt 
1 i följande fall:

(a) Om föremålet för överlåtelsen enbart 
utgörs av ett eller flera sjögående fartyg.

(b) Om arbetsgivaren använder enbart ett 
sjögående fartyg.”

Or. en

Ändringsförslag 25
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3
Direktiv 98/59/EG
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Om planerade kollektiva uppsägningar 
av besättningsmedlemmar genomförs i 
samband med eller beror på överlåtelse av 
ett sjögående fartyg, får medlemsstaterna, 
efter samråd med arbetsmarknadens parter,
ge den behöriga myndigheten rätt att helt 
eller delvis avvika från den period som 
avses i punkt 1 i följande fall:

”1a. Om planerade kollektiva uppsägningar 
av besättningsmedlemmar genomförs i 
samband med eller beror på överlåtelse av 
ett sjögående fartyg, får medlemsstaterna, 
efter samråd med arbetsmarknadens parter,
genomföra detta direktiv genom särskilda 
bestämmelser för besättningar på fartyg 
som trafikerar öppet hav, förutsatt att 
sådana särskilda bestämmelser garanterar 
en likvärdig skyddsnivå för de berörda 
arbetstagarnas rättigheter.”

(a) Om föremålet för överlåtelsen enbart 
utgörs av ett eller flera sjögående fartyg.

(b) Om arbetsgivaren använder enbart ett 
sjögående fartyg.”

Or. en

Ändringsförslag 26
Claudette Abela Baldacchino
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3
Direktiv 98/59/EG
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Om planerade kollektiva uppsägningar 
av besättningsmedlemmar genomförs i 
samband med eller beror på överlåtelse av 
ett sjögående fartyg, får medlemsstaterna, 
efter samråd med arbetsmarknadens parter, 
ge den behöriga myndigheten rätt att helt 
eller delvis avvika från den period som 
avses i punkt 1 i följande fall:

”1a. Om planerade kollektiva uppsägningar 
av besättningsmedlemmar genomförs i 
samband med eller beror på överlåtelse av 
ett sjögående fartyg, får medlemsstaterna, 
efter överenskommelse med 
arbetsmarknadens parter, ge den behöriga
myndigheten rätt att helt eller delvis avvika 
från den period som avses i punkt 1 i 
följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 27
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led 2
Direktiv 2001/23/EG
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Detta direktiv ska tillämpas på 
överlåtelse av sjögående fartyg som är 
registrerat i en medlemsstat eller för den 
medlemsstatens flagga och utgör ett 
företag, en verksamhet eller en del av ett 
företag eller en verksamhet enligt detta 
direktiv, även om det inte är beläget inom 
fördragets territoriella 
tillämpningsområde.”

”3. Detta direktiv ska tillämpas på 
överlåtelse av ett sjögående fartyg som är 
registrerat i en medlemsstat eller för den 
medlemsstatens flagga och utgör ett 
företag, en verksamhet eller en del av ett 
företag eller en verksamhet enligt detta 
direktiv, även om det inte är beläget inom 
fördragets territoriella tillämpningsområde, 
eller ett annat sjögående fartyg som 
verkar inom fördragets territoriella 
tillämpningsområde.”

Or. en
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Motivering

För att säkerställa jämlikhet och undvika oförmånlig behandling.

Ändringsförslag 28
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led 3
Direktiv 2001/23/EG
Artikel 1 – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:

utgår

‘4. Medlemsstaterna får, efter samråd 
med arbetsmarknadens parter, föreskriva 
att kapitel II i detta direktiv inte ska 
tillämpas i följande fall:

(a) Om föremålet för överlåtelsen enbart 
utgörs av ett eller flera sjögående fartyg.

(b) Om företaget eller verksamheten som 
ska överlåtas använder enbart ett 
sjögående fartyg.”

Or. en

Ändringsförslag 29
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led 3
Direktiv 2001/23/EG
Artikel 1 – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:

utgår

Medlemsstaterna får, efter samråd med 
arbetsmarknadens parter, föreskriva att 
kapitel II i detta direktiv inte ska tillämpas 
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i följande fall:

(a) Om föremålet för överlåtelsen enbart 
utgörs av ett eller flera sjögående fartyg.

(b) Om företaget eller verksamheten som 
ska överlåtas använder enbart ett 
sjögående fartyg.”

Or. en

Motivering

För att säkerställa jämlikhet och undvika oförmånlig behandling.

Ändringsförslag 30
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast fem år efter 
dagen för detta direktivs ikraftträdande. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast två år efter dagen 
för detta direktivs ikraftträdande. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser.

Or. en


