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Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)

Bakgrund 

Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 30 augusti 2016 
(A2016/01548/ARM) ombetts att yttra sig över betänkandet 
Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50).  
 
Det s.k. sjöfolksdirektivet1 ändrar bestämmelser i fem befintliga 
arbetsrättsliga EU-direktiv. Sjöfolksdirektivet tar i huvudsak sikte på 
att sjöfolk ska omfattas av direktivens tillämpningsområde. Syftet 
med ändringarna är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken 
sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller mellan 
medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Sverige har vid 
genomförandet av de fem aktuella direktiven inte infört några 
undantag för sjöfolk. Sjöfolksdirektivets bestämmelser kräver enligt 
utredningens bedömning inte ändringar i lag, utöver när det gäller 
vissa hänvisningar till EU-rättsakter. Utredningen föreslår dock en 
regel i lagen (2011:427) om europeiska företagsråd, om att möten med 
ett förhandlingsorgan eller europeiskt företagsråd om möjligt ska 
planeras så att ledamot som har befattning ombord kan delta på 
mötet. Utredningens förslag föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017. 

Förslagens förhållande till ILO-konventioner  

Betänkandet innehåller en redogörelse för ILO:s regelverk när det 
gäller sjöfart, där Sjöarbetskonventionen från 2006 är det viktigaste 
instrumentet på området. Utredningens bedömning är förslagen inte 
påverkar Sveriges internationella åtaganden, såsom förhållandet till 
ILO. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om 
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och 
2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG, vad gäller sjöfolk, i den 
ursprungliga lydelsen (EUT L 263, 8.10.2015, s. 1, Celex 32015L1794) 
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Svenska ILO-kommitténs slutsats 

Svenska ILO-kommittén välkomnar att utredningen har gjort en 
bedömning av förslagen i förhållande till Sveriges internationella 
åtaganden i förhållande till ILO. Kommittén instämmer i 
utredningens bedömning att förslagen inte står i strid med Sveriges 
åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner. 
 
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och 
ledamöterna Nordlander, Köhler Krantz, Beckman, Berg, Nygren, 
Donovan och ersättaren Jonsson. Närvarande har varit ersättaren 
Janson och Skäringer, experterna Anvarizadeh och Höög, samt 
adjungerade Kauntz. Ärendet har handlagts av undertecknad 
sekreterare. 
 
 
För Svenska ILO-kommittén 
 
 
 
Stefan Hult 
Ordförande 
   Linnéa Blommé 
   Sekreterare 
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