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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
zeevarenden, tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 
98/59/EG en 2001/23/EG
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0798),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 153, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0409/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ......1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ..........2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2014),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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PARLEMENT EN DE RAAD PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende zeevarenden, tot wijziging van 
de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 
2002/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG

betreffende zeevarenden, tot wijziging van 
de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 
2002/14/EG en 98/59/EG (voor de EER 
relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Motivering

Richtlijn 2001/23/EG is uitermate relevant voor vaste activa maar kan niet eenvoudigweg 
worden toegepast op mobiele activa. In de scheepvaart zijn collectieve overeenkomsten vaak 
gekoppeld aan de wetgeving van een vlaggenstaat. Als een schip wordt verkocht en deze 
richtlijn wordt toegepast worden zeevarenden onder geheel andere arbeidsvoorwaarden 
tewerkgesteld, en wellicht niet in hun voordeel. Collectieve arbeidsovereenkomsten 
verschillen per vlaggenstaat en voorzien op nationaal niveau in de mogelijkheid van 
overgang van scheepsactiva.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij Richtlijn 2008/94/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2008 betreffende de bescherming 
van de werknemers bij insolventie van de 
werkgever[22], Richtlijn 2009/38/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 6 
mei 2009 inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns 
met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de 
werknemers[23], Richtlijn 2002/14/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2002 tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie 
en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap[24], Richtlijn 
98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 
betreffende de aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake 

(2) Bij Richtlijn 2008/94/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2008 betreffende de bescherming 
van de werknemers bij insolventie van de 
werkgever[22], Richtlijn 2009/38/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 6 
mei 2009 inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns 
met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de 
werknemers[23], Richtlijn 2002/14/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2002 tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie 
en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap[24] en Richtlijn 
98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 
betreffende de aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake 
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collectief ontslag[25] en Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad van 12 maart 
2001 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten betreffende 
het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen[26] worden zeevarenden 
uitgesloten van de respectieve 
werkingssfeer daarvan of wordt de 
lidstaten toegestaan zeevarenden daarvan 
uit te sluiten.

collectief ontslag[25] worden zeevarenden 
uitgesloten van de respectieve 
werkingssfeer daarvan of wordt de 
lidstaten toegestaan zeevarenden daarvan 
uit te sluiten.

__________________ __________________
22 PB L 283 van 28.10.2008, blz. 36. 22 PB L 283 van 28.10.2008, blz. 36.
23 PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28. 23 PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28.
24 PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29. 24 PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29.
25 PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16. 25 PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16.
26 PB L 82 van 22.03.2001, blz. 16.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2001/23/EG is uitermate relevant voor vaste activa maar kan niet eenvoudigweg 
worden toegepast op mobiele activa. In de scheepvaart zijn collectieve overeenkomsten vaak 
gekoppeld aan de wetgeving van een vlaggenstaat. Als een schip wordt verkocht en deze 
richtlijn wordt toegepast worden zeevarenden onder geheel andere arbeidsvoorwaarden 
tewerkgesteld, en wellicht niet in hun voordeel. Collectieve arbeidsovereenkomsten 
verschillen per vlaggenstaat en voorzien op nationaal niveau in de mogelijkheid van 
overgang van scheepsactiva.

Amendement 3

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 
wettelijke regeling toegestane 

(5) De huidige rechtssituatie in de lidstaten
is het gevolg van de specifieke aard van 
het beroep van zeevarende. In veel 
lidstaten vallen zeevarenden onder 
collectieve arbeidsovereenkomsten die een 
adequaat beschermingsniveau bieden. De 
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vrijstellingen en afwijkingen toepassen. 
Een groot aantal lidstaten heeft weinig 
uitsluitingen toegepast.

inwerkingtreding van het IAO-verdrag 
betreffende maritieme arbeid in augustus 
2013 zorgt internationaal voor een gelijk 
speelveld.

Or. en

Motivering

Het meest in het oog springende verschil tussen scheepvaart en economische activiteiten aan 
land is het feit dat schepen zeer mobiele activa zijn. Schepen volgen internationale 
handelsroutes en varen door tal van nationale jurisdicties. Het voorstel moet gericht zijn op 
waarborging van een gelijk speelveld door duidelijk te verwijzen naar het IAO-verdrag 
betreffende maritieme arbeid, dat is omgezet in EU-recht bij een overeenkomst tussen de 
sociale partners ECSA en ETF, die krachtens EU-recht zal worden gehandhaafd.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het blauwboek[28] wordt gewezen 
op de noodzaak van meer en betere banen 
voor de Europese burgers in de maritieme 
sectoren en op het belang van verbetering 
van de arbeidsomstandigheden aan boord.

Schrappen

__________________
COM(2007) 575 final van 10 oktober 
2007.

Or. en

Motivering

Hoewel de conclusies van het blauwboek nuttig zijn, is het verband met de uitsluiting van 
zeevarenden van bepaalde richtlijnen inzake arbeidsomstandigheden onduidelijk. De 
toegestane afwijkingen in het huidige rechtskader hebben namelijk tot dusverre gezorgd voor 
een internationaal concurrerende Europese scheepvaartsector.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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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 en 98/59/EG moeten worden 
geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2001/23/EG is uitermate relevant voor vaste activa maar kan niet eenvoudigweg 
worden toegepast op mobiele activa. In de scheepvaart zijn collectieve overeenkomsten vaak 
gekoppeld aan de wetgeving van een vlaggenstaat. Als een schip wordt verkocht en deze 
richtlijn wordt toegepast worden zeevarenden onder geheel andere arbeidsvoorwaarden 
tewerkgesteld, en wellicht niet in hun voordeel. Collectieve arbeidsovereenkomsten 
verschillen per vlaggenstaat en voorzien op nationaal niveau in de mogelijkheid van 
overgang van scheepsactiva.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is derhalve dienstig de richtlijnen 
inzake arbeidsrecht waarbij zeevarenden 
van de werkingssfeer daarvan worden 
uitgesloten of die voorzien in afwijkingen 
die niet om objectieve redenen 
gerechtvaardigd zijn, te wijzigen.

(12) Het is derhalve dienstig verscheidene
richtlijnen inzake arbeidsrecht waarbij 
zeevarenden van de werkingssfeer daarvan 
worden uitgesloten of die voorzien in 
afwijkingen die niet om objectieve redenen 
gerechtvaardigd zijn, te wijzigen.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2001/23/EG is uitermate relevant voor vaste activa maar kan niet eenvoudigweg 
worden toegepast op mobiele activa. In de scheepvaart zijn collectieve overeenkomsten vaak 
gekoppeld aan de wetgeving van een vlaggenstaat. Als een schip wordt verkocht en deze
richtlijn wordt toegepast worden zeevarenden onder geheel andere arbeidsvoorwaarden 
tewerkgesteld, en wellicht niet in hun voordeel. Collectieve arbeidsovereenkomsten 
verschillen per vlaggenstaat en voorzien op nationaal niveau in de mogelijkheid van 
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overgang van scheepsactiva.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 
Richtlijn 2009/38/EG
Artikel 1 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 1 wordt lid 7 geschrapt. Artikel 1, lid 7, wordt vervangen door:

"7. De lidstaten kunnen van deze richtlijn 
afwijken wanneer een schip waarop een 
werknemersvertegenwoordiger of zijn 
plaatsvervanger aan boord werkzaam is, 
op zee is, of in een haven van een andere 
staat dan de vlaggenstaat of wanneer het 
niet mogelijk is fysiek deel te nemen aan 
een vergadering in de zin van deze 
richtlijn."

Or. en

Motivering

Vanwege de specifieke aard van het maritieme vervoer en de grote afstanden die kenmerkend 
zijn voor de grote vaart, kan de fysieke deelname aan vergaderingen van de 
ondernemingsraad de scheepsoperaties verstoren. Schepen op internationale handelsroutes 
zijn meer op zee dan in havens, waardoor er onmogelijk op korte termijn vergaderingen 
kunnen worden gehouden. Daarom zou deelname zinloos zijn wanneer de fysieke 
aanwezigheid niet kan worden gegarandeerd en veel schepen beschikken niet over de 
communicatieapparatuur die als alternatief zou kunnen worden gebruikt.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 1 
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 

3. De lidstaten kunnen van deze richtlijn 
afwijken wanneer een zeeschip waarop 
een werknemersvertegenwoordiger of zijn 
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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.

plaatsvervanger van de desbetreffende 
onderneming of vestiging aan boord 
werkzaam is, op zee is, of in een haven 
van een andere staat dan de vlaggenstaat, 
of wanneer het niet mogelijk is een 
vergadering te houden met de werkgever 
in overeenstemming met de praktische 
regelingen voor informatie en 
raadpleging.
Indien wordt afgeweken van artikel 4, 
moeten de betrokken 
werknemersvertegenwoordigers op de 
hoogte worden gesteld van de vergadering 
met de werkgever en van de agenda, en 
van de reden waarom zij niet voor de 
vergadering worden uitgenodigd. Die 
werknemersvertegenwoordigers moeten 
aan het betrokken management 
commentaar kunnen geven met 
betrekking tot de agenda van de 
vergadering. De 
werknemersvertegenwoordigers moeten 
vervolgens op de hoogte worden gesteld 
van het resultaat van de vergadering.
Indien een of meer 
werknemersvertegenwoordigers van de 
desbetreffende onderneming of vestiging 
niet werkzaam is/zijn aan boord van een 
koopvaardijschip, laten de afwijkingen als 
bepaald in dit lid de rechten op informatie 
en raadpleging van die 
werknemersvertegenwoordigers onverlet. 

Or. en

Motivering

Wegens de specifieke aard van het maritieme vervoer, kan fysieke deelname aan informatieve
en raadplegingsorganen de scheepsoperaties verstoren.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 2
Richtlijn 98/59/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het plan voor collectief ontslag de 
leden van de bemanning van een zeeschip 
betreft, dient hiervan kennis te worden 
gegeven aan de bevoegde instantie van de 
staat waarvan het schip de vlag voert.

Wanneer het plan voor collectief ontslag de 
leden van de bemanning van een zeeschip 
betreft, dient hiervan kennis te worden 
gegeven aan de bevoegde instantie van de 
staat waarvan het schip de vlag voert, 
alsmede aan de bevoegde instantie van het 
land waarin de werkgever is gevestigd.

Or. en

Motivering

Het zou niet toereikend zijn om alleen de vlaggenstaat in kennis te stellen, omdat het vaak zo 
is dat de vlaggenstaat geen banden heeft met, of jurisdictie heeft over, de staat waarin de 
werkgever is gevestigd.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Plannen voor collectief ontslag van de 
leden van een bemanning die verband 
houden met of het gevolg zijn van een 
overgang van een zeeschip zijn uitgesloten 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn.

Indien er in de nationale wetgeving of in 
de collectieve arbeidsovereenkomsten al 
bepalingen van toepassing zijn met 
betrekking tot collectief ontslag van de 
leden van een bemanning aan boord van 
zeeschepen, laat deze richtlijn die 
bepalingen onverlet.

(a) de overgang betreft uitsluitend één of 
meer zeeschepen,
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(b) de werkgever exploiteert slechts één 
zeeschip.

Or. en

Motivering

In de richtlijn worden de procedures vastgesteld voor informatie en raadpleging van de 
werknemers. De ingewikkelde arbeidsrechtelijke structuren in de maritieme sector maken 
toepassing ook vaak onwerkbaar. Als de richtlijn van de Commissie van toepassing zou zijn, 
zou dit een prikkel zijn om schepen uit te vlaggen. De nationale bepalingen ten aanzien van 
collectieve ontslagen die in vele lidstaten bestaan, weerspiegelen de verschillende kenmerken 
van de scheepvaartsector. De lidstaten moeten bevoegd blijven om te besluiten of er 
wetgeving of andere maatregelen nodig zijn.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2001/23/EG wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

Artikel 1 wordt vervangen door:
(1) Lid 2 wordt vervangen door:
"2. Deze richtlijn is, onverminderd lid 3, 
van toepassing indien en voor zover de 
ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen welke overgaan, zich binnen 
de territoriale werkingssfeer van het 
Verdrag bevinden."
(2) Lid 3 wordt vervangen door:
"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) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd:
"4. De lidstaten kunnen na raadpleging 
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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

Schepen zijn mobiele activa die gemakkelijk kunnen overgaan van de jurisdictie van één staat 
naar de jurisdictie van een andere staat door van vlag te veranderen en zich elders te 
registreren. Bovendien is het niet mogelijk een schip over te laten gaan naar een andere 
vlaggenstaat en de rechten van de werknemers in een ander rechtskader te waarborgen. 
Derhalve moet er een recht bestaan om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Er moet vanuit 
worden gegaan dat de fundamentele arbeidsvoorwaarden van een zeevarende zijn vastgelegd 
in de wetgeving van de vlaggenstaat.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van deze richtlijn vormt 
onder geen beding een reden voor de 
verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de personen op wie deze 
richtlijn van toepassing is, dat in de 
lidstaten reeds bestaat op de door de 
Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 
2002/14/EG, 98/59/EG en/of 2001/23/EG
bestreken terreinen.

De uitvoering van deze richtlijn vormt 
onder geen beding een reden voor de 
verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de personen op wie deze 
richtlijn van toepassing is, dat in de 
lidstaten reeds bestaat op de door de 
Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 
2002/14/EG en 1998/59/EG bestreken 
terreinen.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2001/23/EG is uitermate relevant voor vaste activa maar kan niet eenvoudigweg 
worden toegepast op mobiele activa. In de scheepvaart zijn collectieve overeenkomsten vaak 
gekoppeld aan de wetgeving van een vlaggenstaat. Als een schip wordt verkocht en deze 
richtlijn wordt toegepast worden zeevarenden onder geheel andere arbeidsvoorwaarden 
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tewerkgesteld, en wellicht niet in hun voordeel. Collectieve arbeidsovereenkomsten 
verschillen per vlaggenstaat en voorzien op nationaal niveau in de mogelijkheid van 
overgang van scheepsactiva.
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TOELICHTING

De Europese Commissie wil de rechten van de zeevarende werknemers die aan boord van een 
vaartuig uit een van de 28 lidstaten werken verbeteren en stelt daarom voor vijf richtlijnen te 
wijzigen. 
Het gaat hier om Richtlijn 2008/94/EG betreffende de bescherming van de werknemers bij 
insolventie van de werkgever, Richtlijn 2009/38/EG inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad, Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader betreffende 
de informatie en de raadpleging van de werknemers, Richtlijn 98/59/EG betreffende de 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag, Richtlijn 
2001/23/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het 
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of vestigingen en Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten. 

In de eerste plaats moet worden geanalyseerd welke gevolgen het Commissievoorstel zou 
kunnen hebben.

Circa 90% van de wereldhandel verloopt via het zeevervoer. Zonder die vorm van vervoer 
zou in- en uitvoer van goederen op mondiale schaal dus niet mogelijk zijn en zou niet kunnen 
worden voldaan aan de groeiende vraag van met name de landen met de snelst groeiende 
economie.

Internationaal zijn er zo'n 50 000 zeeschepen operationeel, die onder de vlag van meer dan 
150 verschillende landen varen en werk bieden aan meer dan een miljoen zeevarenden. Circa 
30% van die vrachtschepen zijn in een van de lidstaten geregistreerd. De Europese Unie 
vertegenwoordigt circa 20% van de wereldvloot.

Helaas zijn er geen betrouwbare cijfers over de werkgelegenheid in de zeevaart beschikbaar, 
aangezien de statistieken niet regelmatig bijgewerkt worden en van bron tot bron verschillen.

Uit het verslag over de effectbeoordeling van de Commissie blijkt echter dat er momenteel in 
Europa 345 000 zeevarenden zijn, terwijl 157 561 personen in de visserij werkzaam zijn.

Het doel van het Commissievoorstel is dus het beschermingsniveau van de werknemers in de 
zeevaart te verbeteren en tegelijkertijd nieuwe banen te scheppen in een sector die cruciaal is 
voor de Europese economie.
De rapporteur steunt die doelstelling, maar is het niet eens met bepaalde elementen die ten 
grondslag liggen aan het onderhavige voorstel.
In de eerste plaats wil zij erop wijzen dat de zeevarenden weliswaar zijn uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de betrokken richtlijnen, maar dat zij beschermd worden door sectorale 
wetgeving in de lidstaten. We moeten dus niet spreken van uitsluiting, maar van andere 
wetgeving.  
In de tweede plaats schrijft de Commissie over Richtlijn 2001/23/EG over de overgang van 
ondernemingen: "sommige scheepvaartlanden die geen uitsluitingen toepassen hebben hun 
vloot zien groeien, terwijl de vloot van lidstaten die wel uitsluitingen hebben toegepast kleiner 
is geworden".



PR\1011772NL.doc 17/18 PE524.699v01-00

NL

Richtlijn 2001/23/EG lijkt de lidstaten niet de mogelijkheid te laten om de daarin opgenomen 
bepalingen met betrekking tot de zeevaart wel of niet toe te passen op grond van een 
duidelijke en eenduidige uitsluiting van zeeschepen.  Die richtlijn kan dus niet van invloed 
zijn geweest op de groei van de vloot in de ene lidstaat in verhouding tot die van een andere 
lidstaat.
De rapporteur is wel van mening dat aandacht moet worden besteed aan de mogelijke 
gevolgen voor de communautaire vloot van een uitbreiding van de bestaande vereisten inzake 
de overgang van ondernemingen tot zeeschepen.

In een sector met een zo sterke internationale dimensie als de zeevaart en waarin vaartuigen 
zo vaak van eigenaar veranderen, zouden de rederijen van de Unie, als zij zich zouden moeten 
houden aan een strengere wetgeving inzake de overgang van vaartuigen en daarvoor 
complexe bureaucratische procedures zouden moeten doorlopen en dus hogere kosten zouden 
moeten dragen, ongetwijfeld benadeeld worden ten opzichte van andere concurrenten en 
zouden zij daardoor vrijwel zeker aan concurrentievermogen inboeten. 

In dat verband mag niet over het hoofd worden gezien dat een vaartuig een geregistreerd 
roerend goed is en dat de overgang van het ene register naar het andere daardoor makkelijker 
wordt, in tegenstelling tot wat het geval is bij onroerend goed.
Men kan zich makkelijk voorstellen welke negatieve gevolgen inkrimping van de Europese 
vloten ten opzichte van die van derde landen zou kunnen hebben voor de economie en de 
werkgelegenheid. 

Dat zou indruisen tegen de doelstellingen van de voorgestelde richtlijn, namelijk groei van de 
werkgelegenheid in de zeevaartsector en verbetering van de bescherming van zeevarenden. 

Voor alle bemanningen van vaartuigen die onder de communautaire vlaggen varen geldt een 
gemeenschappelijke wetgeving die gunstiger is dan die van veel andere landen. Als 
communautaire vaartuigen wegvluchten naar andere landen, zouden er veel arbeidsplaatsen 
verloren gaan en zouden veel communautaire zeevarenden, om hun baan te behouden, moeten 
gaan werken zonder de bescherming die de communautaire vlag biedt.
Bovendien moet bij de beoordeling van de vraag of de regelgeving inzake de overgang van 
ondernemingen ook tot zeeschepen moet worden uitgebreid, ook rekening worden gehouden 
met enkele specifieke kenmerken van de zeevaartsector.

Aan boord van een vaartuig werken bijvoorbeeld meer werknemers die afwisselend op zee 
(gewoonlijk 3-4 maanden) en aan land verblijven, en in de meeste gevallen wordt de 
arbeidsovereenkomst gedurende de periode aan wal onderbroken. Wanneer de zeevaarder 
opnieuw inscheept, gebeurt dat bijna altijd op een ander vaartuig dan het vorige, ook al is dat 
misschien van dezelfde reder. Dat heeft te maken met het specifieke karakter van het werk op 
zee, dat een voortdurende afwisseling van werknemers vereist, zowel vanwege het feit dat zij 
perioden op zee moeten afwisselen met periodes aan wal (dat is voor elke werknemer 
verschillend) als vanwege operationele vereisten van de reder. 

Bij de overgang van een vaartuig zou het dus zelfs moeilijk worden om uit te maken voor 
welke werknemers het behoud van de arbeidsrelatie gegarandeerd moet worden. Dat zou 
alleen maar kunnen door te stellen dat degenen die aan boord waren op het moment van 
verkoop in aanmerking komen, wat het gevaar zou inhouden dat de arbeidsbetrekking wordt 
gewaarborgd voor een zeevarende die net één dag voor de verkoop aan boord is gegaan, wat 
uiterst oneerlijk zou zijn voor andere werknemers.
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De rapporteur is van mening dat Richtlijn 2001/23/EG over de overgang van ondernemingen 
niet zo moet worden gewijzigd dat ook de zeevaart eronder komt te vallen. Een schip is per 
definitie een roerend goed dat vaak gekocht of verkocht wordt en vaak van vlag en van land 
van registratie verandert. In de landen die gebruik maken van deze afwijkingen hebben 
zeevarenden op grond van het nationale recht de mogelijkheid te besluiten of zij al dan niet 
samen met het schip willen worden overgedragen. Aangezien schepen na de verkoop in 
andere delen van de wereld gebruikt zullen worden, besluiten zeevarenden er vaak voor om 
niet te worden overgedragen en blijven zij liever op een ander vaartuig voor dezelfde reder 
werken. Uitbreiding van het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/23/EG zou zowel voor de 
reders als voor de zeevarenden meer rechtsonzekerheid opleveren dan nu.

De rapporteur is bovendien van mening dat het voorstel van de Commissie om Richtlijn 
98/59/EG inzake collectief ontslag te wijzigen geen belemmering mag vormen voor het kopen 
en verkopen van vaartuigen. Wanneer er collectieve ontslagen zijn voorzien, moeten de 
werkgevers de vertegenwoordigers van de werknemers inlichten en het besluit meedelen aan 
de bevoegde overheidsinstantie van de vlaggenstaat van het vaartuig. De "bezinningsperiode" 
van Richtlijn 98/59/EG die volgt op de kennisgeving aan de overheidsinstantie en die het 
proces met 30 dagen vertraagt, houdt geen rekening met de specifieke kenmerken van de 
zeevervoersector. 

Voorst is de rapporteur van mening dat zeevarenden de mogelijkheid moeten hebben om deel 
te nemen aan en te stemmen in Europese ondernemingsraden. Wanneer het feit dat 
zeevarenden zich gedurende lange tijd ver van de zetel van de onderneming bevinden dat 
echter nauwelijks of niet mogelijk maakt, moet de mogelijkheid bestaan dat de werknemers 
vertegenwoordigers of plaatsvervangers kiezen.
Gezien het bovenstaande stelt de rapporteur voor, enkele aspecten van het Commissievoorstel 
te wijzigen omdat die volgens haar geen rekening houden met de werkelijkheid van de 
beroepen in de zeevaart en de werking van de zeevervoersector. 

De nieuwe elementen hebben tot doel voor meer rechtszekerheid te zorgen voor allen die in 
de sector werkzaam zijn.

Het gemeenschappelijke doel moet erin bestaan de Europese zeevarenden de best mogelijke 
bescherming te bieden dankzij een voorstel dat het juiste evenwicht waarborgt tussen de 
noodzaak van een passend beschermingsniveau van zeevarenden en het behoud van het 
concurrentievermogen van de sector waarin zij werkzaam zijn.


