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Poprawka 13
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z art. 153 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć, 
w trybie zwykłej procedury 
ustawodawczej, w drodze dyrektyw, 
stopniowo wprowadzane w życie 
minimalne wymagania mające na celu 
poprawę warunków pracy, ochrony 
pracowników w przypadku wypowiedzenia 
umowy o pracę, informacji i konsultacji z 
pracownikami oraz środowiska pracy w 
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników. W dyrektywach tych 
konieczne jest unikanie nakładania 
administracyjnych, finansowych i 
prawnych ograniczeń, które utrudniałyby 
tworzenie i rozwijanie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

(1) Zgodnie z art. 153 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć, 
w trybie zwykłej procedury 
ustawodawczej, w drodze dyrektyw, 
stopniowo wprowadzane w życie 
minimalne wymagania mające na celu 
poprawę warunków pracy, ochrony 
pracowników w przypadku wypowiedzenia 
umowy o pracę, informacji i konsultacji z 
pracownikami oraz środowiska pracy w 
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników.

Or. en

Poprawka 14
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecna sytuacja prawna może 
skutkować nierównym traktowaniem 
pracowników tej samej kategorii w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
w zależności od tego, czy państwa te 
stosują wyłączenia i odstępstwa 
przewidziane w obowiązujących 
przepisach. Znaczna liczba państw 

(5) Obecna sytuacja prawna, wynikająca 
po części ze specyfiki zawodu marynarza,
może skutkować nierównym traktowaniem 
pracowników tej samej kategorii w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
w zależności od tego, czy państwa te 
stosują wyłączenia i odstępstwa 
przewidziane w obowiązujących 
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członkowskich wykorzystywała 
wspomnianą możliwość wyłączeń w 
ograniczonym stopniu.

przepisach. Znaczna liczba państw 
członkowskich wykorzystywała 
wspomnianą możliwość wyłączeń w 
ograniczonym stopniu, obejmując 
marynarzy układami zbiorowymi pracy, 
które zapewniają pewien poziom ochrony.
Ponadto wejście w życie w sierpniu 
2013 r. konwencji MOP o pracy na morzu 
jest krokiem naprzód ku 
zagwarantowaniu równych warunków na 
szczeblu międzynarodowym w odniesieniu 
do niektórych praw pracowniczych, lecz 
nie do wszystkich.

Or. en

Poprawka 15
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy przestrzegać praw marynarzy 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy, 
które zostały uznane przez państwa 
członkowskie w krajowych przepisach 
wdrażających dyrektywy 2008/94/WE, 
2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 
2001/23/WE.

(10) Należy przestrzegać praw marynarzy 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy, 
które zostały uznane przez państwa 
członkowskie w krajowych przepisach 
wdrażających dyrektywy 2008/94/WE, 
2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 
2001/23/WE, z zastrzeżeniem warunków i 
ograniczeń zawartych w zmianach.

Or. en

Poprawka 16
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Osoby pracujące na morzu mają 
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prawo do bezpiecznego miejsca pracy 
spełniającego normy bezpieczeństwa i 
powinny mieć zapewnione uczciwe 
warunki zatrudnienia oraz godne warunki 
życia i pracy włącznie z ochroną socjalną.

Or. en

Poprawka 17
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Konwencja o pracy na morzu z 
2006 r. określa prawa marynarzy do 
godnych warunków pracy w wielu 
dziedzinach oraz przewiduje spójne prawa 
i ochronę w miejscu pracy dotyczące 
wszystkich osób pracujących na morzu 
niezależnie od ich obywatelstwa i bandery
statku. Ma ona na celu zarówno 
zapewnienie godnych warunków pracy 
marynarzom, jak i zagwarantowanie 
uczciwej konkurencji armatorom 
przestrzegającym norm dzięki jej 
ogólnoświatowemu zastosowaniu.

Or. en

Poprawka 18
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Unia powinna wciąż dążyć do 
poprawy warunków życia i pracy na 
pokładach statków, aby uczynić je 
atrakcyjnymi dla obywateli europejskich 
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pracujących na morzu.

Or. en

Poprawka 19
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11d) Aby wesprzeć wprowadzanie w życie 
niniejszej dyrektywy, Unia powinna 
zmierzać ku poprawie komunikacji 
internetowej na pokładach statków m.in. 
poprzez zwiększenie dostępności internetu 
i zapewnienie racjonalnego korzystania z 
niego na pokładzie.

Or. en

Poprawka 20
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
Dyrektywa 2008/94/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Państwa członkowskie mogą tytułem 
wyjątku wyłączyć roszczenia niektórych 
kategorii pracowników z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy na mocy 
istnienia innych form gwarancji po 
stwierdzeniu, że zapewniają one 
zainteresowanym osobom stopień ochrony 
równoważny temu, jaki wynika z 
niniejszej dyrektywy. Powyższy przepis w 
żadnych okolicznościach nie zezwala na 



AM\1016463PL.doc 7/13 PE527.971v01-00

PL

wyłączenie marynarzy lub rybaków.”

Or. en

Poprawka 21
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1
Dyrektywa 2008/94/WE
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: w art. 1 skreśla się ust. 3.

„3. W przypadkach gdy takie przepisy już 
się stosuje w ustawodawstwie krajowym, 
państwa członkowskie mogą nadal 
wyłączać pomoc domową zatrudnioną 
przez osobę fizyczną z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy.”.

Or. en

Poprawka 22
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3
Dyrektywa 2002/14/WE
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: w art. 3 skreśla się ust. 3.

„3. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić odstępstwa od niniejszej 
dyrektywy poprzez przyjęcie 
szczegółowych przepisów mających 
zastosowanie do załóg statków 
pływających po pełnych morzach, pod 
warunkiem że owe przepisy szczegółowe 
gwarantują odnośnym pracownikom 
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równoważny poziom ochrony prawa do 
informacji i konsultacji oraz możliwość 
skutecznego korzystania z tego prawa.”.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by wziąwszy pod uwagę nowoczesne metody komunikacji i zakres dialogu 
społecznego z krajowymi organizacjami marynarzy i armatorów niemożliwe było 
przestrzeganie przepisów dyrektywy.

Poprawka 23
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 
Dyrektywa 2002/14/WE
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić
odstępstwa od niniejszej dyrektywy
poprzez przyjęcie szczegółowych 
przepisów mających zastosowanie do załóg 
statków pływających po pełnych morzach, 
pod warunkiem że owe przepisy 
szczegółowe gwarantują odnośnym 
pracownikom równoważny poziom 
ochrony prawa do informacji i konsultacji 
oraz możliwość skutecznego korzystania z 
tego prawa.”.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić
w życie niniejszą dyrektywę poprzez 
przyjęcie szczegółowych przepisów 
mających zastosowanie i dostosowanych
do potrzeb załóg statków pływających po 
pełnych morzach, pod warunkiem że owe 
przepisy szczegółowe gwarantują 
odnośnym pracownikom równoważny 
poziom ochrony prawa do informacji i 
konsultacji oraz możliwość skutecznego 
korzystania z tego prawa. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
informowania zainteresowanych 
partnerów społecznych i Komisji o tych 
przepisach.

Or. en

Poprawka 24
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 3
Dyrektywa 98/59/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) w art. 4 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: skreślony

„1a. W przypadku przeprowadzania 
planowanych zwolnień zbiorowych 
członków załogi w związku z przejęciem 
statku morskiego lub wynikających z 
takiego przejęcia państwa członkowskie 
mogą, po przeprowadzeniu konsultacji z 
partnerami społecznymi, przyznać 
właściwemu organowi publicznemu prawo 
do zastosowania całościowego lub 
częściowego odstępstwa określonego w 
ust. 1 pod następującymi warunkami:

a) przedmiotem przejęcia jest wyłącznie 
jeden statek morski lub kilka takich 
statków;

b) pracodawca jest właścicielem wyłącznie 
jednego statku morskiego.”.

Or. en

Poprawka 25
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 3
Dyrektywa 98/59/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przeprowadzania 
planowanych zwolnień zbiorowych 
członków załogi w związku z przejęciem 
statku morskiego lub wynikających z 
takiego przejęcia państwa członkowskie 
mogą, po przeprowadzeniu konsultacji z 
partnerami społecznymi, przyznać 
właściwemu organowi publicznemu prawo 

W przypadku przeprowadzania 
planowanych zwolnień zbiorowych 
członków załogi w związku z przejęciem 
statku morskiego lub wynikających z 
takiego przejęcia państwa członkowskie 
mogą, po przeprowadzeniu konsultacji z 
partnerami społecznymi, wprowadzić w 
życie niniejszą dyrektywę poprzez 
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do zastosowania całościowego lub 
częściowego odstępstwa określonego w 
ust. 1 pod następującymi warunkami:

przyjęcie szczegółowych przepisów 
mających zastosowanie do załóg statków 
pływających po pełnych morzach, pod 
warunkiem że owe przepisy szczegółowe 
gwarantują równoważny poziom ochrony 
praw odnośnych pracowników.

a) przedmiotem przejęcia jest wyłącznie 
jeden statek morski lub kilka takich 
statków;

b) pracodawca jest właścicielem wyłącznie 
jednego statku morskiego.”.

Or. en

Poprawka 26
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 3
Dyrektywa 98/59/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przeprowadzania 
planowanych zwolnień zbiorowych 
członków załogi w związku z przejęciem 
statku morskiego lub wynikających z 
takiego przejęcia państwa członkowskie 
mogą, po przeprowadzeniu konsultacji z 
partnerami społecznymi, przyznać 
właściwemu organowi publicznemu prawo 
do zastosowania całościowego lub 
częściowego odstępstwa określonego w 
ust. 1 pod następującymi warunkami:

W przypadku przeprowadzania 
planowanych zwolnień zbiorowych 
członków załogi w związku z przejęciem 
statku morskiego lub wynikających z 
takiego przejęcia państwa członkowskie 
mogą, po zawarciu porozumienia z 
partnerami społecznymi, przyznać 
właściwemu organowi publicznemu prawo 
do zastosowania całościowego lub 
częściowego odstępstwa określonego w 
ust. 1 pod następującymi warunkami:

Or. en

Poprawka 27
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2
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Dyrektywa 2001/23/WE
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą dyrektywę stosuje się do przejęć 
statków morskich zarejestrowanych w 
dowolnym państwie członkowskim lub 
pływających pod jego banderą 
stanowiących przedsiębiorstwo, zakład lub 
część przedsiębiorstwa lub zakładu do 
celów niniejszej dyrektywy, nawet jeśli nie 
znajdują się one na obszarze objętym 
zakresem terytorialnym Traktatu.”;

Niniejszą dyrektywę stosuje się do przejęć 
statków morskich zarejestrowanych w 
dowolnym państwie członkowskim lub 
pływających pod jego banderą 
stanowiących przedsiębiorstwo, zakład lub 
część przedsiębiorstwa lub zakładu do 
celów niniejszej dyrektywy, nawet jeśli nie 
znajdują się one na obszarze objętym 
zakresem terytorialnym Traktatu, lub do 
jakichkolwiek innych statków morskich 
pływających po obszarze objętym 
zakresem terytorialnym Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie równości i uniknięcie niepreferencyjnego traktowania.

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/23/WE
Artykuł 1 – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślony

„4. Państwa członkowskie mogą, po 
przeprowadzeniu konsultacji z partnerami 
społecznymi, postanowić, że rozdział II 
niniejszej dyrektywy nie ma zastosowania 
w następujących przypadkach:

a) przedmiotem przejęcia jest wyłącznie 
jeden statek morski lub kilka takich 
statków;

b) przedsiębiorstwo lub firma będące 
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przedmiotem przejęcia jest właścicielem 
wyłącznie jednego statku morskiego.”.

Or. en

Poprawka 29
Claudette Abela Baldacchino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy –punkt 3
Dyrektywa 2001/23/WE
Artykuł 1 – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślony

Państwa członkowskie mogą, po 
przeprowadzeniu konsultacji z partnerami 
społecznymi, postanowić, że rozdział II 
niniejszej dyrektywy nie ma zastosowania 
w następujących przypadkach:

a) przedmiotem przejęcia jest wyłącznie 
jeden statek morski lub kilka takich 
statków;

b) przedsiębiorstwo lub firma będące 
przedmiotem przejęcia jest właścicielem 
wyłącznie jednego statku morskiego.”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie równości i uniknięcie niepreferencyjnego traktowania.

Poprawka 30
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż 5 lat 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż 2 lat 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Or. en


