
AM\917847PL.doc PE498.018v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2012/0065(COD)

25.10.2012

POPRAWKI
64 - 72

Projekt sprawozdania
Pervenche Berès
(PE494.689v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania 
przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia umowy 
zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej 
(ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie 
Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 
1999/63/WE

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



PE498.018v01-00 2/7 AM\917847PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\917847PL.doc 3/7 PE498.018v01-00

PL

Poprawka 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustanawiając skuteczny system 
inspekcji warunków pracy marynarzy, 
państwa członkowskie mogą w 
odpowiednich przypadkach upoważnić 
instytucje publiczne lub inne organizacje 
(w tym instytucje lub organizacje innego 
państwa członkowskiego, pod warunkiem 
uzyskania jego zgody), które uznają za 
właściwe w tym zakresie, do 
przeprowadzenia inspekcji. We wszystkich 
przypadkach państwo członkowskie 
ponosi pełną odpowiedzialność za 
inspekcje i warunków pracy i życia 
marynarzy na statkach pływających pod 
jego banderą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy przeformułowaniu poprawki sprawozdawcy. UE nie posiada podstawy 
prawnej do egzekwowania wymogów dotyczących certyfikacji. Podstawa prawna certyfikacji 
opiera się na konwencji MOP o pracy na morzu i krajowych przepisach wprowadzających w 
życie postanowienia tej konwencji. Celem wniosku Komisji jest egzekwowanie umów 
partnerów społecznych, a nie konwencji MOP. Dyrektywa nie tworzy zatem podstawy prawnej 
do wydawania certyfikatów, a zwłaszcza morskiego certyfikatu pracy.

Poprawka 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Każde państwo członkowskie 
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ustanawia jasne cele i normy dotyczące 
administrowania systemami inspekcji, jak 
również odpowiednie ogólne procedury 
oceny stopnia, w jakim te cele i normy są 
spełniane.

Or. en

Poprawka 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Odstęp czasu między kolejnymi 
inspekcjami nie może przekraczać trzech 
lat.

Or. en

Poprawka 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
personel odpowiedzialny za weryfikację 
właściwego wdrożenia dyrektywy 
2009/13/WE posiadał wykształcenie, 
kompetencje, zakres zadań, uprawnienia, 
status i niezależność konieczne lub 
wskazane do umożliwienia mu 
przeprowadzenia weryfikacji i zapewnienia 
zgodności z tą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
instytucje lub organizacje, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), oraz ich
personel odpowiedzialny za weryfikację 
właściwego wdrożenia dyrektywy 
2009/13/WE posiadali wykształcenie, 
kompetencje, zakres zadań, uprawnienia, 
status i niezależność konieczne lub 
wskazane do umożliwienia mu 
przeprowadzenia weryfikacji i zapewnienia 
zgodności z tą dyrektywą.

Or. en
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Poprawka 68
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie 
ustanawia:
a) system zapewniający odpowiednie 
wykonanie zadań przez uznane 
organizacje, który zawiera informacje o 
wszystkich mających zastosowanie 
przepisach i regulacjach krajowych oraz 
odpowiednich instrumentach 
międzynarodowych oraz
b) procedury komunikowania się z takimi 
organizacjami i procedury nadzoru nad 
nimi.

Or. en

Poprawka 69
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma 
skargę, której nie uważa wyraźnie za 
bezzasadną, albo uzyska dowód 
zaświadczający, że statek, który pływa pod 
jego banderą, nie spełnia wymogów
dyrektywy 2009/13/WE, lub że istnieją 
poważne nieprawidłowości w odniesieniu 
do jego środków wykonawczych, 
wymienione państwo członkowskie 
podejmuje kroki niezbędne do zbadania tej 
sprawy i dopilnowania, aby zostały podjęte 
działania mające na celu usunięcie 

1. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma 
skargę, której nie uważa wyraźnie za 
bezzasadną w świetle międzynarodowego 
prawa pracy, w tym konwencji o pracy na 
morzu, a także w świetle przepisów
dyrektywy 2009/13/WE, przyjmuje 
postanowienia niezbędne do zbadania tej 
sprawy i dopilnowania, aby zostały podjęte 
działania mające na celu usunięcie 
wszelkich stwierdzonych 
nieprawidłowości.
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wszelkich stwierdzonych 
nieprawidłowości.

Jeżeli państwo członkowskie uzyska w 
drodze inspekcji dowód zaświadczający, że 
statek, który pływa pod jego banderą, nie 
spełnia wymogów dyrektywy 2009/13/WE, 
lub że istnieją poważne nieprawidłowości 
w odniesieniu do jego środków 
wykonawczych, wymienione państwo 
członkowskie podejmuje kroki niezbędne 
do zbadania tej sprawy i dopilnowania, 
aby zostały podjęte działania mające na 
celu usunięcie wszelkich stwierdzonych 
nieprawidłowości.

Or. fr

Poprawka 70
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Personel odpowiedzialny za 
rozpatrywanie skarg traktuje jako poufne 
źródło wszelkich zażaleń lub skarg 
zawierających zarzut zagrożenia lub 
nieprawidłowości w odniesieniu do 
warunków pracy i życia marynarzy lub 
naruszenia przepisów ustawowych i 
wykonawczych oraz nie informuje 
armatora, przedstawiciela armatora lub 
operatora statku o fakcie, że dana inspekcja 
została przeprowadzona w wyniku takich 
zażaleń lub skarg.

2. Personel traktuje jako poufne źródło 
wszelkich zażaleń lub skarg zawierających 
zarzut zagrożenia lub nieprawidłowości w 
odniesieniu do warunków pracy i życia 
marynarzy lub naruszenia przepisów 
ustawowych i wykonawczych oraz nie 
informuje armatora, przedstawiciela 
armatora lub operatora statku o fakcie, że 
dana inspekcja została przeprowadzona w 
wyniku takich zażaleń lub skarg.

Or. fr

Poprawka 71
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 a
Klauzula rendez–vous

Od daty wejścia w życie konwencji 
Komisja czuwa nad jej włączeniem do 
prawa Unii i stosowaniem przez państwa 
członkowskie. Komisja podejmuje 
niezbędne w tym celu środki.

Or. fr

Poprawka 72
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 a
Inspekcja i egzekwowanie

Każde państwo członkowskie posiada 
system inspekcji warunków pracy i życia 
marynarzy na statkach, które pływają pod 
jego banderą, obejmujący weryfikację 
służącą stwierdzeniu, czy wdrażane są 
środki dotyczące pracy i życia wymienione 
w deklaracji zgodności, jeżeli ma to 
zastosowanie, i czy spełniane są 
wymagania dyrektywy 2009/13/WE.

Or. en


