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11.3.2013 A7-0037/56 

Ændringsforslag  56 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De nærmere bestemmelser vedrørende 

gennemførelsen af stk. 1 er fastsat i 

nedenstående stk. 5-18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/57 

Ændringsforslag  57 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hver medlemsstat indfører et effektivt 

inspektions- og kontrolsystem for 

håndhævelse af dens forpligtelser på 

arbejdsformidlingsområdet i henhold til 

denne artikel. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/58 

Ændringsforslag  58 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Oplysninger om det i stk. 3 omtalte 

system, herunder metoden til vurdering af 

dets effektivitet, fremgår af 

medlemsstatens rapporter til Det 

Internationale Arbejdsbureau, jf. artikel 

22 i dettes statut. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/59 

Ændringsforslag  59 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Alle søfarende skal have adgang til et 

effektivt, egnet og ansvarligt 

arbejdsformidlingssystem for arbejde om 

bord på skibe uden omkostninger for de 

søfarende. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/60 

Ændringsforslag  60 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Arbejdsformidlinger for søfarende, 

der opererer på en medlemsstats område, 

skal opfylde de normer, som er fastsat i 

stk. 5-18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/61 

Ændringsforslag  61 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Hver medlemsstat foreskriver med 

hensyn til søfarende, der arbejder på 

skibe, som fører dens flag, at redere, der 

benytter arbejdsformidlinger, som er 

etableret i lande eller områder, hvor 

konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold af 2006 ikke finder 

anvendelse, påser, at disse 

arbejdsformidlinger overholder de i 

stk. 5-18 fastsatte bestemmelser. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/62 

Ændringsforslag  62 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 10 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10a. Såfremt private arbejdsformidlinger 

for søfarende, der har som hovedformål at 

formidle arbejde for søfarende, eller som 

anviser arbejde til et betragteligt antal 

søfarende, opererer på en medlemsstats 

område, drives disse arbejdsformidlinger 

alene i overensstemmelse med et 

standardiseret licens- eller 

certificeringssystem eller anden form for 

regulering. Dette system indføres, ændres 

eller udskiftes kun efter samråd med de 

relevante organisationer for skibsredere 

og søfarende. I tilfælde af tvivl om, 

hvorvidt denne artikel finder anvendelse 

på en privat arbejdsformidling, afgøres 

spørgsmålet af den kompetente 

myndighed i hver medlemsstat efter 

samråd med de relevante organisationer 

for skibsredere og søfarende. Der 

opmuntres ikke til overdreven udbredelse 

af private arbejdsformidlinger for 

søfarende. 
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Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/63 

Ændringsforslag  63 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 11 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11a. Bestemmelserne i stk. 10 finder også 

– for så vidt som de anses for egnede af 

medlemsstatens kompetente myndighed i 

samråd med de relevante organisationer 

for skibsredere og søfarende – anvendelse 

på arbejdsformidlinger, der drives af en 

organisation for søfarende på 

medlemsstatens område med henblik på 

anvisning af arbejde for søfarende, der er 

statsborgere i denne medlemsstat, om 

bord på skibe, der fører dens flag. De 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

stykke, er tjenesteydelser, der opfylder 

følgende betingelser: 

 a) arbejdsformidlingen drives i henhold til 

en kollektiv overenskomst mellem denne 

organisation og en skibsreder 

 b) både den søfarendes organisation og 

skibsrederen har hjemsted på 

medlemsstatens område 

 c) medlemsstaten har nationale love og 

bestemmelser eller en procedure 

vedrørende godkendelse eller registrering 
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af den kollektive overenskomst, der 

tillader driften af arbejdsformidlingen, og 

 d) arbejdsformidlingen drives på en 

ordentlig måde, og der er truffet 

foranstaltninger til beskyttelse og fremme 

af de søfarendes beskæftigelsesmæssige 

rettigheder, svarende til dem, der er 

foreskrevet i stk. 13. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/64 

Ændringsforslag  64 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 12 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 12a. Intet i stk. 1-18 anses for at: 

 a) forhindre en medlemsstat i at drive en 

gratis offentlig arbejdsformidling for 

søfarende inden for rammerne af en 

politik, der tjener til at opfylde søfarendes 

og skibsrederes behov, hvad enten 

arbejdsformidlingen udgør en del af eller 

er koordineret med en offentlig 

arbejdsformidling for alle arbejdstagere 

og arbejdsgivere, eller 

 b) pålægge en medlemsstat en forpligtelse 

til at indføre et system for drift af private 

arbejdsformidlinger på dens område. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/65 

Ændringsforslag  65 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 13 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 13a. En medlemsstat, der indfører et 

system som det, der er nævnt i denne 

artikels stk. 10, litra a), skal i sine love og 

forskrifter eller andre foranstaltninger 

som minimum: 

 a) forbyde arbejdsformidlinger for 

søfarende at anvende metoder, 

mekanismer eller lister, der tjener til at 

forhindre søfarende i eller afholde dem 

fra at opnå arbejde, som de er 

kvalificerede til 

 b) foreskrive, at ingen gebyrer eller andre 

afgifter i forbindelse med 

arbejdsformidling for søfarende afholdes 

direkte eller indirekte og hverken helt 

eller delvis af den søfarende, bortset fra 

udgifter i forbindelse med opnåelsen af en 

national lovpligtig lægeerklæring, den 

nationale sømandsbog og et pas eller 

andre tilsvarende personlige 

rejsedokumenter, dog med undtagelse af 

udgifter til visa, som afholdes af rederen 

og 
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 c) sikre, at de arbejdsformidlinger for 

søfarende, der opererer på dens område: 

 i) fører et opdateret register over alle 

søfarende, der har fået anvist arbejde 

gennem dem, et register, der er til 

rådighed for inspektion ved 

medlemsstatens kompetente myndighed 

 ii) påser, at de søfarende er informeret om 

deres rettigheder og pligter i henhold til 

deres ansættelsesaftaler, inden de 

ansættes eller under 

ansættelsesprocessen, og at der indføres 

egnede procedurer for de søfarendes 

gennemgang af deres ansættelsesaftaler, 

før og efter disse er underskrevet, samt 

for, at de søfarende modtager en kopi af 

aftalerne 

 iii) kontrollerer, at de søfarende, der 

anvises arbejde gennem dem, er 

kvalificerede og er i besiddelse af de 

dokumenter, der er nødvendige for det 

pågældende job, og at de søfarendes 

ansættelsesaftaler er i overensstemmelse 

med gældende love og forskrifter og 

eventuelle kollektive overenskomster, der 

udgør en del af ansættelsesaftalen 

 iv) påser – så vidt det er praktisk muligt – 

at skibsrederen har midler til at beskytte 

de søfarende mod at strande i en fremmed 

havn 

 v) undersøger og besvarer alle klager over 

deres aktiviteter og underretter 

medlemsstatens kompetente myndighed 

om eventuelle uløste klager 

 vi) indfører en beskyttelsesordning 

gennem forsikring eller en tilsvarende 

egnet foranstaltning, der yder søfarende 

erstatning for økonomiske tab, de måtte 

lide som følge af et svigt fra 

arbejdsformidlingens side eller af, at den 

pågældende skibsreder misligholder sine 

forpligtelser i henhold til 

ansættelsesaftalen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  66 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 15 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 15a. Den pågældende medlemsstats 

kompetente myndighed påser, at der 

forefindes egnet maskineri og egnede 

procedurer med henblik på eventuel 

undersøgelse af klager over aktiviteter hos 

arbejdsformidlinger for søfarende, 

eventuelt under inddragelse af 

repræsentanter for skibsrederne og de 

søfarende. 

Or. en 
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Ændringsforslag  67 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 
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for GUE/NGL-Gruppen 
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Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 16 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 16a. I tilfælde, hvor en medlemsstat har 

ratificeret konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold af 2006, og der er forløbet 

et tidsrum af 12 måneder begyndende 

dagen efter registreringen af 

ratifikationen hos generaldirektøren for 

Det Internationale Arbejdsbureau, 

underretter medlemsstaten – så vidt som 

det er praktisk muligt – sine statsborgere 

om de eventuelle problemer med at tage 

hyre på et skib, hvor flagstaten ikke har 

ratificeret konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold af 2006, før de har vished 

for, at der anvendes normer svarende til 

dem, der er foreskrevet i denne artikel. 

Foranstaltninger, der træffes med henblik 

herpå af medlemsstaten, må ikke stride 

mod princippet om arbejdskraftens frie 

bevægelighed, som er fastslået i de 

traktater, som medlemsstaten og det 

pågældende andet land måtte være part i. 

Or. en 



 

AM\930130DA.doc  PE507.348v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.3.2013 A7-0037/68 

Ændringsforslag  68 
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for S&D-Gruppen 
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for GUE/NGL-Gruppen 
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Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 17 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 17a. Hver medlemsstat, som stk. 16 finder 

anvendelse på, foreskriver, at redere til 

skibe, der fører dens flag, som benytter 

arbejdsformidlinger for søfarende, der 

har hjemsted i lande eller territorier, hvor 

konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold af 2006 ikke finder 

anvendelse – så vidt det er praktisk muligt 

– skal påse, at disse arbejdsformidlinger 

opfylder kravene i stk. 5-18. 

Or. en 
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Ændringsforslag  69 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

for S&D-Gruppen 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Betænkning A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den 

aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 

arbejdsforhold 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b – stk. 18 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 18a. Intet i stk. 5-18 er at forstå som en 

begrænsning af de forpligtelser, der 

påhviler skibsredere eller en medlemsstat, 

hvad angår de skibe, der fører dens flag. 

Or. en 

 

 

 


