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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji
Za pomocą wniosku dotyczącego rozporządzenia Komisja chce stworzyć jasne ramy dostępu 
do rynku usług portowych oraz ustanowić wspólne przepisy dotyczące przejrzystości 
finansowej i opłat, które mają być stosowane przez podmioty zarządzające lub dostawców 
usług portowych.

Główne punkty wniosku:
 Swoboda świadczenia usług będzie miała zastosowanie do usług portowych. 
 Usługi przeładunkowe i terminale pasażerskie są wyłączone z zakresu stosowania 

rozporządzenia.
 Podmiot zarządzający portem może ograniczyć liczbę usługodawców ze względu na 

ograniczoną przestrzeń w porcie lub w przypadku obowiązku świadczenia usługi 
publicznej.

 Nadal istnieje możliwość wprowadzenia obowiązku świadczenia usługi publicznej dla 
pewnych rodzajów usług portowych.

 Prawa pracowników powinny być chronione, a państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość dalszego wzmocnienia tych praw.

 Poprawa przejrzystości, aby zwiększyć wykrywalność przypadków nadużywania 
publicznych pieniędzy i nielegalnej pomocy państwa.

 W każdym porcie należy utworzyć komitet doradczy użytkowników portu.
 Na podmiot zarządzający portami nakłada się obowiązek konsultacji z zainteresowanymi

stronami.
 państwa członkowskie powinny dopilnować, by powstał niezależny organ nadzorujący.

Część tekstu wchodząca w zakres kompetencji komisji EMPL
Unijne porty zatrudniają (bezpośrednio i pośrednio) ponad 3 miliony ludzi.
Istnieje bezpośredni związek między wzrostem przepustowości portów a tworzeniem miejsc 
pracy w przyległych regionach.

We wniosku Komisji części wchodzące w zakres kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (EMPL) są raczej ograniczone. Niektóre motywy poświęcone są prawom 
socjalnym. Jest też kilka odniesień w artykułach, a najważniejszym artykułem dla komisji 
EMPL jest art. 10.

Stanowisko sprawozdawcy
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. Prace nad pakietem portowym 
trwają od 25 lat ze względu na to, że pakiet ten został dwukrotnie odrzucony przez Parlament 
Europejski w 2001 r. i w 2004 r. Komunikat w sprawie europejskiej polityki portowej z 2007 
r. był rozwiązaniem przejściowym regulującym pewne nierozwiązane kwestie związane z 
dostępem do rynku usług portowych i przejrzystością finansową za pomocą instrumentów 
horyzontalnych i miękkich środków. Potrzebne jest jednak europejskie prawodawstwo, 
ponieważ miękkie środki mają niewielkie oddziaływanie, albo nie mają go wcale, wobec 
czego wiele spraw trafiało do Trybunału Sprawiedliwości. Aby rozwiązać problem braku 
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pewności prawa, który zakłóca rozwój naszych portów, sprawozdawca uważa, że konieczne 
są nowe przepisy.

Musimy znaleźć równowagę między ochroną socjalną, gospodarczym przetrwaniem 
dostawców usług i konkurencyjnością portów. Ponadto musimy wziąć pod uwagę 
międzynarodowy wymiar żeglugi. Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z trudności i uważa, że 
wniosek Komisji może być krokiem w dobrym kierunku. Ponieważ sprawozdawca popiera 
podejście Komisji, opinia ograniczy się do niewielu kwestii.

Swoboda świadczenia usług
Sprawozdawca wyraża zadowolenie z powodu wniosku Komisji dotyczącego ujęcia kwestii 
swobody usług portowych w akcie prawnym. Sektor usług portowych jest jednym z niewielu 
sektorów gospodarki UE, gdzie nadal istnieje monopol i wyłączne prawa. Doświadczenia 
innych sektorów pokazują, że otwarcie rynku działa napędzająco. Dzięki niemu zwiększa się 
wydajność, ponieważ dostawcy muszą lepiej świadczyć usługi, aby utrzymać się na rynku.
Otwarcie rynku nie oznacza równania w dół. Wręcz przeciwnie, zwiększa się wydajność, a 
konsumenci i użytkownicy końcowi korzystają z lepszych usług. Sprawozdawca nie 
proponuje żadnych zmian w tym artykule, ponieważ popiera tekst Komisji.

Ochrona praw pracowników
Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, na które narażeni są pracownicy 
portów. Sprawozdawca uważa, że zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom portów 
ma zasadnicze znaczenie.
Wniosek Komisji nie ma wpływu na stosowanie przepisów socjalnych i prawa pracy państw 
członkowskich. Obowiązuje prawo krajowe. Jeśli chodzi o przenoszenie pracowników, 
sprawozdawca popiera utrzymanie dobrowolności i przestrzeganie dyrektywy 2001/23/WE.

Praca i zatrudnienie w portach
Komisja postanowiła nie umieszczać w swoim wniosku przepisów dotyczących systemów 
pracy i zatrudnienia obowiązujących w portach. Jednak Komisja będzie wspierać sektorowy 
komitet ds. dialogu społecznego dla portów na szczeblu Unii, oferując wsparcie techniczne i 
administracyjne. Rozpoczęły się już negocjacje na szczeblu komitetu. Sprawozdawca szanuje 
decyzję Komisji oraz uważa, że partnerzy społeczni powinni otrzymać możliwość 
zaproponowania rozwiązania kwestii dotyczących zatrudnienia i pracy w portach. Negocjacje 
powinny przebiegać w atmosferze otwartości i szczerości. Komisja przewiduje przegląd w 
2016 r., kiedy ocenie zostanie poddane funkcjonowanie i przebieg europejskiego dialogu 
społecznego w sektorze portowym. Sprawozdawca uważa, że jeśli do 2016 r. nie zostanie 
zawarte porozumienie, Komisja powinna zastanowić się, czy właściwy jest wniosek 
ustawodawczy w tej kwestii, i jeśli tak, taki wniosek powinien zostać przygotowany. Należy 
zatem podkreślić, że dialog społeczny na szczeblu unijnym uzupełnia dialog społeczny na 
szczeblu krajowym, lokalnym lub przedsiębiorstwa, ale go nie zastępuje.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem art. 56 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest 
wyeliminowanie ograniczeń w swobodzie 
świadczenia usług w Unii. Zgodnie z art. 
58 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinno to zostać osiągnięte 
w ramach stosowania przepisów tytułu 
dotyczącego transportu, w szczególności 
art. 100 ust. 2.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zagwarantowanie swobody 
świadczenia usług w portach zwiększa 
pewność prawa, a zatem pomoże poprawić 
wydajność i pracę w portach, przynosząc 
korzyści portom, ich użytkownikom i 
państwom członkowskim. Pewność prawa 
dla portów wpłynie również korzystnie na 
warunki pracy pracowników portów.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny (19) Państwa członkowskie powinny 
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zachować uprawnienia do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej 
dla personelu przedsiębiorstw 
świadczących usługi portowe. Niniejsze 
rozporządzenie nie ma wpływu na 
stosowanie przepisów socjalnych i prawa 
pracy państw członkowskich. W przypadku 
ograniczenia liczby dostawców usług 
portowych, jeżeli zawarcie umowy o 
świadczenie usługi portowej może 
pociągać za sobą zmianę operatora usług 
portowych, właściwy organ powinien mieć 
możliwość wymagania od wybranego 
operatora usługi stosowania przepisów 
dyrektywy Rady 2001/23/WE w sprawie 
zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub 
części przedsiębiorstw lub zakładów11.

zachować uprawnienia do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej 
dla personelu przedsiębiorstw 
świadczących usługi portowe. Niniejsze 
rozporządzenie nie ma wpływu na 
stosowanie przepisów socjalnych i prawa 
pracy państw członkowskich, ponieważ 
kwestie te zostaną omówione na szczeblu 
UE w komitecie ds. dialogu społecznego 
dla portów. W przypadku ograniczenia 
liczby dostawców usług portowych, jeżeli 
zawarcie umowy o świadczenie usługi 
portowej może pociągać za sobą zmianę 
operatora usług portowych, właściwy 
organ powinien mieć możliwość 
wymagania od wybranego operatora usługi 
stosowania przepisów dyrektywy Rady 
2001/23/WE w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów11.

__________________ __________________
11Dz.U. L 82 z 22.03.01, s. 16. 11Dz.U. L 82 z 22.03.01, s. 16.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Stosunki pracy i zatrudnienie w 
portach mają duży wpływ na 
funkcjonowanie portów. Dlatego też 
sektorowy komitet ds. dialogu społecznego 
dla portów daje partnerom społecznym 
ramy pozwalające określić wyniki 
dotyczące organizacji pracy i warunków 
pracy, jak zdrowie i bezpieczeństwo, 
szkolenia i kwalifikacje, polityka UE 
dotycząca paliw o niskiej zawartości 
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siarki, atrakcyjność sektora dla młodych 
pracowników i pracowników-kobiet .
Komisja powinna ułatwić negocjacje i 
ściśle je monitorować. Jeżeli do 2016 r. 
nie zostanie osiągnięte jasne 
porozumienie, Komisja powinna 
zastanowić się, czy właściwe jest 
wystąpienie z wnioskiem ustawodawczym.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na stosowanie przepisów 
socjalnych i prawa pracy państw
członkowskich.

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na stosowanie przepisów 
socjalnych i prawa pracy obowiązujących 
w państwach członkowskich.

Or. en


