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PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om 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 – C8-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0798),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0409/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 25. marts 20141 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg,

– der henviser til udtalelse af 3. april 20142 fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0000/2015),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

                                               
1 EUT C 226 af 16.7.2014, s. 35.
2 EUT C 174 af 7.6.2014, s. 50.
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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. 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, som 
står for skabelsen af 85 % af alle nye 
arbejdspladser i Den Europæiske Union, 
hvilket er væsentligt at fremhæve.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Såfremt udelukkelser eller muligheder 
for at indføre udelukkelser ikke er 
begrundet i objektive forhold, bør de 
afskaffes.

(3) Såfremt udelukkelser eller muligheder 
for at indføre udelukkelser ikke er 
begrundet i objektive forhold, og at 
udelukkelserne de facto skaber 
diskriminerende situationer for søfarende, 
bør de afskaffes.

Or. fr
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Ændringsforslag 3

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 
udelukkelsesreglerne.

(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 
fritagelserne og undtagelserne, og otte 
medlemsstater1a har overhovedet ikke 
gjort brug heraf. Udelukkelserne skaber 
desuden illoyal konkurrence mellem de 
medlemsstater, og dette skal korrigeres.

__________________
1a Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, 
Spanien, Frankrig, Østrig, Polen, 
Slovenien og Sverige.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "Blåbogen" understregede 
nødvendigheden af at øge antallet og 
kvaliteten af havrelaterede job for Europas 
borgere og betydningen af at forbedre 
arbejdsforholdene om bord.

(7) Dette direktiv er i overensstemmelse 
med "Blåbogen", som understregede 
nødvendigheden af at øge antallet og 
kvaliteten af havrelaterede job for Europas 
borgere og betydningen af at forbedre 
arbejdsforholdene om bord.

__________________ __________________
28 KOM(2007) 575 endelig af 10. oktober 
2007.

28 KOM(2007) 575 endelig af 10. oktober 
2007.
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Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Dette direktiv er ligeledes i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien og dens målsætninger for så 
vidt angår beskæftigelse og 
Kommissionens "dagsorden for nye 
kvalifikationer og job: et europæisk 
bidrag til fuld beskæftigelse"1a.

__________________
1a COM(2010) 682 final/2.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Arbejdsmarkedets parter i 
søfartssektoren og fiskerisektoren er nået 
til enighed om en afgørende aftale om en 
korrekt gennemførsel af dette direktiv. 
Denne aftale indebærer en god balance 
mellem behovet for at forbedre søfarendes 
arbejdsvilkår og behovet for at tage 
hensyn til den pågældende sektors særlige 
forhold.

Or. fr
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Under henvisning til den teknologiske 
udvikling inden for de seneste år, navnlig 
inden for kommunikationsteknologi, bør 
kravene om information og høring 
ajourføres.

(9) Under henvisning til den teknologiske 
udvikling inden for de seneste år, navnlig 
inden for kommunikationsteknologi, bør 
kravene om information og høring 
ajourføres og anvendes på den mest 
hensigtsmæssige måde, især på afstand 
ved hjælp af nye kommunikations- og 
informationsteknologier.

Or. fr

Ændringsforslag 8

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. 
Gennemførelsen af dette direktiv bør 
under ingen omstændigheder tjene som 
begrundelse for en forringelse af de 
eksisterende vilkår i medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/38/EF
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 10 tilføjes følgende stykke:

"4a. Et medlem af det særlige 
forhandlingsorgan eller af det europæiske 
samarbejdsudvalg eller én af dennes 
repræsentanter, der er medlem af 
besætningen på et søgående fartøj, kan 
deltage i møderne i det særlige 
forhandlingsorgan, det europæiske 
samarbejdsudvalg eller i hvilket som helst 
andet møde, som hører under den 
procedure, der er fastlagt i artikel 6, stk. 
3, såfremt medlemmet ikke befinder sig på 
havet eller i en havn i en anden stat end 
den, hvor virksomheden har sit hjemsted, 
når mødet finder sted.

Møder skal, når det er praktisk muligt, 
være planlagt med henblik på at lette 
deltagelsen af medlemmer, som er 
medlemmer af besætninger på søgående 
fartøjer.

De nye kommunikations- og 
informationsteknologier anvendes fuldt 
ud i tilfælde, hvor det ikke er muligt for 
medlemmet af det særlige 
forhandlingsorgan eller det europæiske 
samarbejdsudvalg eller én af dennes 
repræsentanter, som er medlem af 
besætningen på et søgående fartøj, at 
være fysisk til stede med henblik på at 
maksimere arbejdstagernes muligheder 
for repræsentation."

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 1
Direktiv 2002/14/EF
Artikel 3 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 3, affattes således:

«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."

Artikel 3, stk. 3, udgår.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 1 
Direktiv 98/59/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 1 foretages følgende ændringer: 1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 indsættes følgende som litra c): Artikel 1, stk. 2, litra c), udgår. 

"c) fortolkes "overførsel" som omhandlet 
i direktiv 2001/23/EF."

b) Artikel 1, stk. 2, litra c), udgår.

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 2
Direktiv 98/59/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Når den planlagte kollektive afskedigelse 
vedrører medlemmer af besætningen på et 
søgående fartøj, skal meddelelsen indgives
til den kompetente myndighed i den stat, 
hvis flag fartøjet fører."

"Når den planlagte kollektive afskedigelse 
vedrører medlemmer af besætningen på et 
søgående fartøj, indgiver arbejdsgiveren
meddelelsen til den kompetente myndighed 
i den stat, hvis flag fartøjet fører."

Or. fr

Ændringsforslag 13

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

"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. fr

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Stk. 2 affattes således: udgår

‘2. Dette direktiv finder anvendelse, uden 
at dette berører stk. 3, når og i det omfang 
den virksomhed eller bedrift eller den del
af en virksomhed eller bedrift, som skal 
overføres, er beliggende inden for det 
område, hvor traktaten finder 
anvendelse."

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 5 – 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 en
del af en overførsel af en virksomhed,
bedrift eller del af en virksomhed eller 
bedrift som omhandlet i stk. 1, forudsat at 
den overførte del er beliggende inden for 
det område, hvor traktaten finder 
anvendelse, eller at den virksomhed, 
bedrift eller del af en virksomhed eller 
bedrift, der skal overføres, forbliver inden 
for det område, hvor traktaten finder 
anvendelse.

Dette direktiv finder ikke anvendelse, når 
overførslen udelukkende vedrører et eller 
flere søgående fartøjer.

Or. fr
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Ændringsforslag 16

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

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. fr

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. 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. fr
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BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag er at forbedre arbejdsvilkårene for søfarende om bord 
på fartøjer, der fører en af de 28 EU-medlemsstaters flag, samtidig med at der tages hensyn til 
de særlige forhold, der kendetegner sektoren.  Dette forslag til direktiv stemmer følgelig 
overens med revisionen af de fem direktiver, der tidligere er blevet vedtaget, og hvori det blev 
fastlagt, at søfarende var udelukket fra anvendelsesområdet. Kommissionen har mindet om, at 
de udelukkelser af søfarende, som var en del af de fem direktiver, ikke fandtes i 
Kommissionens oprindelige forslag, men at de er resultatet af forhandlingerne med de øvrige 
partnere. 

De pågældende fem direktiver er direktiv 2008/94/EF om beskyttelse af arbejdstagerne i 
tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, direktiv 2009/38/EF om indførelse af europæiske 
samarbejdsudvalg, direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og 
høring af arbejdstagerne, direktiv 98/59/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger 
vedrørende kollektive afskedigelser og direktiv 2001/23/EF om varetagelse af arbejdstagernes 
rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder. 

Et udkast til betænkning om dette forslag blev forkastet af Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender ved slutningen af foregående valgperiode. Manglen på tid og den hast, 
hvormed denne betænkning blev udarbejdet, er hovedårsagerne til dens fiasko. 
Forholdene har imidlertid ændret sig, idet de vigtigste arbejdsmarkedsparter på europæisk 
plan for nogle uger siden nåede til enighed om en aftale af afgørende betydning om forslaget 
fra Kommissionen. Ordføreren bifalder i høj grad denne aftale, som giver mulighed for at 
bevæge sig fremad og afhjælpe diskrimination af søfarende og illoyal konkurrence mellem de 
medlemsstater, der prioriterede forbedring af arbejdsvilkår og således ikke eller i ringe grad 
anvendte udelukkelserne, og de medlemsstater, der anvendte dem alle. Hun bifalder ligeledes 
den balance, som arbejdsmarkedsparterne har fundet mellem en bedre beskyttelse af 
arbejdstagerne og beskyttelse af konkurrenceevnen i søfartssektoren, hvilket udgør en 
fremtidig udfordring for Den Europæiske Union. 

Ordføreren vil også gerne takke arbejdsmarkedsparterne for deres fælles arbejde, som vil 
muliggøre en øget interesse for søfartssektoren, der har oplevet en nedgang i popularitet de 
seneste år. Hun understreger, at en forbedring af søfarendes arbejdsvilkår vil give mulighed 
for at puste nyt liv i denne sektor. Desuden vil dette bidrage til at opfylde målsætningen i 
Kommissionens "blåbog", der blev offentliggjort den 10. oktober 2007, og hvori der blev 
fastsat et mål om at øge antallet af arbejdstagere i søfartssektoren og fiskerisektoren og 
forbedre deres arbejdsvilkår, idet den første målsætning ikke kan opfyldes uden den anden. 

Ordføreren glæder sig desuden over det arbejde, der er udført med skyggeordførerne fra alle 
politiske grupper i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Hun takker dem for at 
have givet udtryk for deres holdninger, hvilket har givet ordføreren mulighed for at tage 
hensyn til de forskellige betænkeligheder og indarbejde dem bedre i udkastet til betænkning.

Det er på baggrund af disse målsætninger og denne metode, at dette udkast til betænkning er 
udarbejdet, og ordføreren opfordrer jer til at støtte det. 


