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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 – C8-0409/2013 – 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 25 maart 20141,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 3 april 20142,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies 
van de Commissie visserij (A8-0000/2014),

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.

                                               
1 PB C 226 van 16.7.2014, blz. 35.
2 PB C 174 van 7.6.2014, blz. 50.
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Amendement 1

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. In deze richtlijnen moet 
worden vermeden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat dit een 
belemmering zou vormen voor de 
oprichting en ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen, die 85% van 
de nieuwe banen in de Europese Unie 
scheppen.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor zover voor het bestaan van 
uitsluitingen en/of de mogelijkheid tot 
invoering daarvan geen objectieve 
rechtvaardiging bestaat, moeten zij worden 
geschrapt.

(3) Voor zover voor het bestaan van 
uitsluitingen en/of de mogelijkheid tot 
invoering daarvan geen objectieve 
rechtvaardiging bestaat, en voor zover 
daardoor de facto discriminerende 
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situaties ten aanzien van zeevarenden 
ontstaan, moeten zij worden geschrapt.

Or. fr

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 vrijstellingen 
en afwijkingen toepassen. Een groot aantal 
lidstaten heeft weinig uitsluitingen
toegepast.

(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 vrijstellingen 
en afwijkingen toepassen. Een groot aantal 
lidstaten heeft weinig vrijstellingen en 
afwijkingen toegepast, en acht lidstaten1 bis

hebben er helemaal geen toegepast. De 
uitsluitingen creëren bovendien een 
situatie van oneerlijke concurrentie 
tussen de lidstaten, die moet worden 
rechtgezet.

__________________
1 bis Bulgarije, Tsjechische Republiek, 
Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, 
Slovenië en Zweden.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het blauwboek28 wordt gewezen op 
de noodzaak van meer en betere banen 
voor de Europese burgers in de maritieme 

(7) Deze richtlijn ligt in het verlengde van 
het blauwboek28 waarin wordt gewezen op 
de noodzaak van meer en betere banen 
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sectoren en op het belang van verbetering 
van de arbeidsomstandigheden aan boord.

voor de Europese burgers in de maritieme 
sectoren en op het belang van verbetering 
van de arbeidsomstandigheden aan boord.

__________________ __________________
28 COM(2007) 575 definitief van 10 
oktober 2007.

28 COM(2007) 575 definitief van 10 
oktober 2007.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Deze richtlijn strookt ook met de 
Europa 2020-strategie en de 
doelstellingen daarvan op het vlak van 
werkgelegenheid, en met de strategie van 
de Commissie "voor nieuwe vaardigheden 
en banen: een Europese bijdrage aan 
volledige werkgelegenheid"1 bis.

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

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De sociale partners van de 
maritieme sector en de visserijsector 
hebben een akkoord bereikt dat essentieel 
is voor een goede uitvoering van deze 
richtlijn. In dit akkoord is een goed 
evenwicht bereikt tussen de noodzaak om 
de arbeidsomstandigheden van 
zeevarenden te verbeteren en de noodzaak 
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om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de sector.

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Gelet op de technologische 
ontwikkelingen van de laatste jaren, met 
name op het gebied van de 
communicatietechnologie, moeten de 
informatie- en raadplegingsvereisten 
worden geactualiseerd.

(9) Gelet op de technologische 
ontwikkelingen van de laatste jaren, met 
name op het gebied van de 
communicatietechnologie, moeten de 
informatie- en raadplegingsvereisten 
worden geactualiseerd en op de meest 
geschikte wijze worden toegepast, met 
name van op afstand met behulp van 
nieuwe communicatie- en 
informatietechnologieën.

Or. fr

Amendement 8

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. De 
omzetting van deze richtlijn mag in geen 
geval worden gebruikt als voorwendsel 
voor welke achteruitgang dan ook in 
reeds bestaande situaties in elke lidstaat.
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Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/38/EG
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Aan artikel 10 wordt het volgende 
lid toegevoegd:

"4 bis. Een lid van de bijzondere 
onderhandelingsgroep of de Europese 
ondernemingsraad of een van zijn 
vertegenwoordigers die bemanningslid 
van een schip is, heeft het recht deel te 
nemen aan vergaderingen van de
bijzondere onderhandelingsgroep of van 
de Europese Ondernemingsraad of aan 
om het even welke andere vergadering in 
het kader van de procedure van artikel 6, 
lid 3, indien hij op het moment dat de 
vergadering plaatsvindt, niet op zee is of 
zich niet bevindt in een haven in een 
ander land dan dat waar de onderneming 
gevestigd is.

De vergaderingen worden voor zover 
mogelijk geprogrammeerd om de 
deelname van de bemanningsleden van de 
schepen te vergemakkelijken.

Indien een lid van de bijzondere 
onderhandelingsgroep of de Europese 
ondernemingsraad of een van zijn 
vertegenwoordigers die bemanningslid 
van een schip is, niet fysiek aanwezig kan 
zijn, wordt optimaal gebruik gemaakt van 
nieuwe communicatie- en 
informatietechnologieën om de 
werknemers zoveel mogelijk 
mogelijkheden te geven om zich te laten 
vertegenwoordigen."

Or. fr
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 1
Richtlijn 2002/14/EG
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:

"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."

In artikel 3 wordt lid 3 geschrapt.

Or. fr

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Artikel 1 wordt vervangen door: 1) Artikel 1 wordt vervangen door:

a) Aan lid 1 wordt het volgende punt c) 
toegevoegd:

Artikel 1, lid 2, onder c), wordt geschrapt.

"c) "overgang": overgang in de zin van 
Richtlijn 2001/23/EG."

b) Artikel 1, lid 2, onder c), wordt 
geschrapt.

Or. fr
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 2
Richtlijn 98/59/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

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, zendt de werkgever de 
kennisgeving toe aan de bevoegde instantie 
van de staat waarvan het schip de vlag 
voert.

Or. fr

Amendement 13

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

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. fr



PR\1040773NL.doc 13/16 PE541.670v01-00

NL

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Lid 2 wordt vervangen door: Schrappen

"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."

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – 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 deel 
uitmaakt van de overgang van een 
onderneming, vestiging of onderdeel van 
een onderneming of vestiging in de zin van
lid 1, mits het overgegane onderdeel zich 
binnen de territoriale werkingssfeer van het 
Verdrag bevindt of mits de onderneming 
of de vestiging die of het onderdeel van de 
onderneming of vestiging dat overgaat, 
binnen de territoriale werkingssfeer van
het Verdrag blijft.

Deze richtlijn is niet van toepassing 
indien de overgang uitsluitend een of 
meer zeeschepen betreft.
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Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – 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. fr

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. 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. fr



PR\1040773NL.doc 15/16 PE541.670v01-00

NL

TOELICHTING

Het voorstel van de Europese Commissie beoogt de arbeidsomstandigheden te verbeteren van 
zeevarenden die werken op schepen die de vlag voeren van een van de 28 lidstaten van de 
Europese Unie, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van deze sector. Dit 
voorstel houdt bijgevolg een herziening in van vijf eerder vastgestelde richtlijnen; 
zeevarenden waren tot dusver uitgesloten van het toepassingsgebied daarvan. De Europese 
Commissie herinnert eraan dat in haar oorspronkelijke voorstellen niet was voorzien in de 
uitsluitingen voor zeevarenden, maar dat deze het resultaat waren van de onderhandelingen 
met de andere partners.

De vijf richtlijnen in kwestie zijn 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 en 
Richtlijn 2001/23/EG betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang 
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen.

Tijdens de vorige zittingsperiode heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken een 
ontwerpverslag over dit onderwerp verworpen. De verwerping van dit verslag was vooral het 
gevolg van tijdgebrek en haast bij de opstelling ervan.
De context is echter veranderd, aangezien de voornaamste sociale partners op Europees 
niveau een essentieel akkoord hebben bereikt over dit voorstel van de Europese Commissie. 
De rapporteur is zeer verheugd over dit akkoord, dat het mogelijk maakt vooruitgang te 
boeken en iets te doen aan een discriminerende situatie voor zeevarenden en oneerlijke 
concurrentie tussen lidstaten die voorrang geven aan betere arbeidsomstandigheden en deze 
uitsluitingen dus niet of zeer weinig toepassen, en lidstaten die ze allemaal toepassen. Zij is 
ook verheugd dat de sociale partners een evenwicht hebben bereikt tussen een betere 
bescherming van de werknemers en de bescherming van het concurrentievermogen van de 
maritieme sector, die in de toekomst een belangrijke uitdaging voor de Europese Unie zal 
vormen.

De rapporteur wenst ook de sociale partners te danken voor het werk dat zij samen hebben 
verzet en dat het mogelijk zal maken de maritieme sector, die de afgelopen jaren aan 
populariteit heeft ingeboet, weer aantrekkelijk te maken. Zij wijst erop dat betere 
arbeidsomstandigheden voor zeevarenden het mogelijk zullen maken de sector nieuw leven in 
te blazen, en meent dat dit zal bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
blauwboek van de Europese Commissie van 10 oktober 2007, namelijk een groter aantal 
werknemers in de maritieme sector en de visserijsector en een verbetering van hun 
arbeidsomstandigheden, waarbij de tweede doelstelling een voorwaarde is voor de eerste.

De rapporteur is ook ingenomen met de werkzaamheden die zijn ondernomen met de 
schaduwrapporteurs van alle fracties in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Zij 
is dankbaar dat zij hun standpunt hebben geformuleerd, hetgeen haar in staat heeft gesteld 
rekening te houden met de verschillende gevoeligheden en deze zo goed mogelijk in haar 
verslag te verwerken.
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Op grond van deze doelstellingen en deze methode verzoekt de rapporteur u dit 
ontwerpverslag te steunen.


