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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Szkolenie załóg ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa statków na morzu i w porcie. 
Wspólne normy szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw zostały uregulowane przez 
konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw 
oraz pełnienia wacht (konwencja STCW). Konwencja ta, przyjęta w 1978 r. przez 
Międzynarodową Organizację Morską, zawiera również postanowienia dotyczące pełnienia 
wacht i zdatności do służby, w tym godzin odpoczynku, i jest obecnie transponowana do 
przepisów UE za pośrednictwem dyrektywy 2008/106/WE. 

W 2010 r. konferencja państw stron konwencji STCW w Manili dokonała wszechstronnego 
przeglądu konwencji STCW i wprowadziła do niej wiele istotnych zmian (tzw. poprawki z 
Manili), które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. 

Głównym celem wniosku Komisji (COM(2011)0555) jest włączenie tych najnowszych, 
przyjętych w Manili poprawek do prawa UE przez zmianę dyrektywy 2008/106/WE. Komisja 
Transportu jest wprawdzie komisją odpowiedzialną za transpozycję poprawek z Manili, ale 
obejmują one też wiele aspektów dotyczących kwestii z dziedziny zatrudnienia. 

Celem proponowanej opinii jest zagwarantowanie, że te nowe przepisy UE będą spójne z 
odnośnymi, obowiązującymi obecnie ramami prawnymi oraz z wcześniejszymi 
porozumieniami pomiędzy partnerami społecznymi. 

W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje w szczególności wsparcie, 
a zarazem udoskonalenie wniosku Komisji pod względem minimalnych godzin odpoczynku 
oraz ograniczenia możliwości wprowadzania wyjątków od wymaganych godzin odpoczynku 
dla marynarzy pełniących wachtę. Minimalny okres odpoczynku nie będzie krótszy niż 
minimum 10 godzin w każdym okresie 24 godzin oraz 77 godzin w każdym okresie 7 dni. 

W celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmęczenia nie należy dopuszczać 
wyjątków od codziennych okresów odpoczynku. Wyjątki od wymaganych tygodniowych 
okresów odpoczynku są dopuszczalne jedynie w ściśle określonych okolicznościach. W ten 
sposób wyjątek od ogólnej zasady jest możliwy tylko, jeżeli partnerzy społeczni w 
poszczególnych państwach członkowskich uzgodnią tygodniowy okres odpoczynku krótszy 
niż 77 godzin. Zapewnia to spójność pod względem przepisów dotyczących czasu pracy 
marynarzy (dyrektywa 1999/63/WE).

Jednak nawet w przypadku uzgodnionych wspólnie wyjątków od minimalnego tygodniowego 
okresu odpoczynku nie jest to dopuszczalne przez okres dłuższy niż dwa następujące po sobie 
tygodnie i pod warunkiem że minimalny okres odpoczynku jest nie krótszy niż 70 godzin w 
każdym okresie 7 dni. Oprócz tego przerwy między dwoma okresami wyjątków na pokładzie 
nie mogą być krótsze niż dwukrotność czasu trwania wyjątku. Tak więc opinia przewiduje 
niezbędne minimum okresów odpoczynku marynarzy w celu utrzymania bezpieczeństwa na 
pokładach statków. 
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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:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wszystkie państwa członkowskie są 
stronami konwencji STCW i żadne z nich 
nie wyraziło sprzeciwu wobec poprawek z 
Manili we właściwej do tego celu 
procedurze. Państwa członkowskie muszą 
zatem dostosować swoje przepisy krajowe 
do poprawek z Manili. Należy unikać 
konfliktu między zobowiązaniami 
międzynarodowymi państw członkowskich 
a ich zobowiązaniami w ramach UE. 
Ponadto, biorąc pod uwagę 
międzynarodowy charakter żeglugi 
morskiej, przepisy Unii w zakresie 
szkolenia marynarzy oraz wydawania im 
świadectw, powinny być zgodne z 
przepisami międzynarodowymi. Należy 
zatem zmienić szereg przepisów dyrektywy
2008/106/WE, aby uwzględnić poprawki z 
Manili.

(4) Wszystkie państwa członkowskie są 
stronami konwencji STCW i żadne z nich 
nie wyraziło sprzeciwu wobec poprawek z 
Manili we właściwej do tego celu 
procedurze. Państwa członkowskie muszą 
zatem dostosować swoje przepisy krajowe 
do poprawek z Manili. Należy unikać 
konfliktu między zobowiązaniami 
międzynarodowymi państw członkowskich 
a ich zobowiązaniami w ramach UE. 
Ponadto, biorąc pod uwagę 
międzynarodowy charakter żeglugi 
morskiej, przepisy Unii w zakresie 
szkolenia marynarzy oraz wydawania im 
świadectw, powinny być zgodne z 
przepisami międzynarodowymi. 
Dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych nie stanowi odpowiednich 
ram prawnych umożliwiających 
określenie wymaganych norm w 
dziedzinie szkolenia marynarzy i 
wydawania im świadectw. W związku z 
tym konieczne są szczegółowe przepisy 
UE. Należy zatem zmienić dyrektywę
2008/106/WE, aby uwzględnić poprawki z 
Manili.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić różnicę między zakresem zastosowania dyrektywy 2008/106/WE i dyrektywy 
2005/36/WE.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Podczas konferencji w Manili państwa 
strony wyraziły między innymi zamiar 
określenia obiektywnych granic dla 
wyjątków dotyczących godzin odpoczynku 
dla personelu wachtowego oraz marynarzy, 
którym powierzono zadania związane z 
bezpieczeństwem, ochroną i 
zapobieganiem zanieczyszczeniom. Te 
nowe postanowienia powinny również
zostać włączone do prawa UE. Powinny 
one jednak być zgodne z przepisami 
dotyczącymi godzin odpoczynku mającymi 
zastosowanie do marynarzy na mocy 
dyrektyw Rady 1999/63/WE z dnia 21 
czerwca 1999 r. oraz 2009/13/WE z dnia 
16 lutego 2009 r. Ponadto możliwość 
udzielania zgody na wyjątki powinna być 
ograniczona pod względem 
maksymalnego czasu trwania, 
częstotliwości i zakresu. Do dyrektywy 
należy zatem wprowadzić odpowiednie w 
tym celu przepisy.

(5) Europejscy partnerzy społeczni 
uzgodnili minimalne godziny odpoczynku 
marynarzy, przyjęta została również 
dyrektywa Rady 1999/63/WE mająca na 
celu wdrożenie tego porozumienia. 
Dyrektywa 1999/63/WE przewiduje 
ponadto możliwość udzielania zgody na 
wyjątki od minimalnych godzin 
odpoczynku dla marynarzy. Podczas 
konferencji w Manili państwa strony 
wyraziły między innymi zamiar określenia 
obiektywnych granic dla wyjątków 
dotyczących godzin odpoczynku dla 
personelu wachtowego oraz marynarzy, 
którym powierzono zadania związane z 
bezpieczeństwem, ochroną i 
zapobieganiem zanieczyszczeniom, w celu 
zapobiegania zagrożeniom wynikającym 
ze zmęczenia. Te nowe postanowienia 
powinny zostać włączone do prawa UE w 
sposób zapewniający spójność z dyrektywą 
1999/63/WE zmienioną dyrektywą 
2009/13/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe wyjątki przewidziane w dyrektywie 2008/106/WE muszą być zgodne z odnośnymi 
przepisami dyrektywy 1999/63/WE, wdrażającej umowę między europejskimi partnerami 
społecznymi.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dostępne dane statystyczne na temat 
europejskich marynarzy są niepełne i 
często niedokładne, co utrudnia 
prowadzenie polityki w tym delikatnym 
sektorze. Szczegółowe dane na temat 
świadectw wydawanych marynarzom nie 
rozwiążą całkowicie tego problemu, ale 
byłyby pomocne. Państwa strony 
konwencji STCW są na jej mocy 
zobligowane do prowadzenia rejestrów 
wszystkich świadectw i potwierdzeń, 
przedłużenia ich ważności oraz innych 
środków mających na nie wpływ (prawidło 
I/2(14)). Państwa członkowskie, na mocy 
art. 11 ust. 4 dyrektywy 2008/106, mają 
obowiązek prowadzenia rejestru wydanych 
świadectw i potwierdzeń. Aby możliwe 
było uzyskanie jak najpełniejszego obrazu 
sytuacji w zakresie zatrudnienia w Europie, 
państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do przesyłania Komisji 
wybranych informacji dostępnych w ich 
rejestrach świadectw marynarzy. 
Informacje te powinny być 
wykorzystywane do celów statystycznych i 
powinny być zgodne z wymogami ochrony 
danych w Unii. Do dyrektywy 
2008/106/WE należy zatem wprowadzić 
odpowiedni przepis.

(7) Dostępne dane statystyczne na temat 
europejskich marynarzy są niepełne i 
często niedokładne, co utrudnia 
prowadzenie polityki w tym delikatnym 
sektorze. Szczegółowe dane na temat 
świadectw wydawanych marynarzom nie 
rozwiążą całkowicie tego problemu, ale 
byłyby pomocne. Państwa strony 
konwencji STCW są na jej mocy 
zobligowane do prowadzenia rejestrów 
wszystkich świadectw i potwierdzeń, 
przedłużenia ich ważności oraz innych 
środków mających na nie wpływ (prawidło 
I/2(14)). Państwa członkowskie, na mocy 
art. 11 ust. 4 dyrektywy 2008/106/WE, 
mają obowiązek prowadzenia rejestru 
wydanych świadectw i potwierdzeń. Aby 
możliwe było uzyskanie jak 
najpełniejszego obrazu sytuacji w zakresie 
zatrudnienia w Europie, państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane 
do przesyłania Komisji wybranych 
informacji dostępnych w ich rejestrach 
świadectw marynarzy. Informacje te 
powinny być ograniczone do minimum 
niezbędnego, aby umożliwić prowadzenie 
polityki opartej na faktach, powinny być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
statystycznych i powinny być gromadzone, 
przechowywane oraz analizowane w 
pełnej zgodności z wymogami ochrony 
danych w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Cel przekazywania danych Komisji Europejskiej powinien zostać precyzyjnie określony, m.in. 
z uwagi na poprawne zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby gromadzenie danych na temat 
zawodu marynarza odbywało się w sposób 
spójny ze zmianami w tym zawodzie i w 
technologii, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do dostosowań w załączniku V 
do dyrektywy 2008/106/WE. Akty 
delegowane dotyczyłyby w szczególności 
zakresu informacji dotyczących 
potwierdzeń, świadectw kwalifikacji lub 
przeszkolenia oraz liczby marynarzy oraz 
szczegółowych danych na temat 
marynarzy, którym wydano lub 
potwierdzono świadectwa, z 
uwzględnieniem przepisów w zakresie 
ochrony danych, określonych we 
wspomnianym powyżej załączniku. 
Komisja powinna również mieć prawo do 
przyjmowania aktów delegowanych celem 
wprowadzenia środków gromadzenia, 
przechowywania i analizowania tego 
rodzaju danych statystycznych 
przekazywanych przez państwa 
członkowskie, aby możliwe było 
zaspokojenie nowych potrzeb 
statystycznych dotyczących marynarzy i 
aby gromadzone informacje były aktualne i 
odpowiadały rzeczywistości. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. W trakcie przygotowania i 
opracowania aktów delegowanych Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne i 
odpowiednie przekazanie na czas 
właściwych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

(8) Aby gromadzenie danych na temat 
zawodu marynarza odbywało się w sposób 
spójny ze zmianami w tym zawodzie i w 
technologii, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do dostosowań w załączniku V 
do dyrektywy 2008/106/WE. Akty 
delegowane dotyczyłyby w szczególności 
zaktualizowanych przepisów odnoszących 
się do zakresu informacji dotyczących 
potwierdzeń, świadectw kwalifikacji lub 
przeszkolenia oraz liczby marynarzy oraz 
szczegółowych danych na temat 
marynarzy, którym wydano lub 
potwierdzono świadectwa, z 
uwzględnieniem przepisów w zakresie 
ochrony danych, określonych we 
wspomnianym powyżej załączniku. 
Komisja powinna również mieć prawo do 
przyjmowania aktów delegowanych celem 
wprowadzenia środków gromadzenia, 
przechowywania i analizowania tego 
rodzaju danych statystycznych 
przekazywanych przez państwa 
członkowskie, aby możliwe było 
zaspokojenie nowych potrzeb 
statystycznych dotyczących marynarzy i 
aby gromadzone informacje były aktualne i 
odpowiadały rzeczywistości. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. W trakcie przygotowania i 
opracowania aktów delegowanych Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne i 
odpowiednie przekazanie na czas 
właściwych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Uzasadnienie

Akty delegowane należy ograniczyć do minimum niezbędnego do aktualizacji systemu 
informacji i dostosowywania go do bieżących zmian w sektorze żeglugi morskiej.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d) (nowa)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 1 – punkt 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

41a. „marynarz elektroautomatyk” 
oznacza marynarza posiadającego 
kwalifikacje zgodne z przepisami 
załącznika I rozdział III;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić definicję pojęcia „marynarz elektroautomatyk”, która będzie zgodna z 
przepisami załącznika I rozdział III.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera f) – wprowadzenie
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 5 – ustęp 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Każda osoba ubiegająca się o 
świadectwo musi przedstawić 
wystarczający dowód:

11. Osoby ubiegające się o świadectwo 
muszą przedstawić wystarczający dowód:

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać formę liczby mnogiej, ponieważ obejmuje ona zarówno kandydatów płci 
żeńskiej, jak i męskiej, i w związku z tym pozwala uniknąć nieporozumień, które mogłyby 
wystąpić w większości wersji językowych przy zastosowaniu liczby pojedynczej.
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera f)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 5 – punkt 11 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tożsamości; a) ich tożsamości;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać formę liczby mnogiej, ponieważ obejmuje ona zarówno kandydatów płci 
żeńskiej, jak i męskiej, i w związku z tym pozwala uniknąć nieporozumień, które mogłyby 
wystąpić w większości wersji językowych przy zastosowaniu liczby pojedynczej.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera f)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 5 – punkt 11 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na to, iż jej wiek nie jest niższy niż wiek 
wymagany w prawidłach wymienionych w 
załączniku I odnoszących się do 
świadectwa, o które wnioskuje;

b) na to, iż ich wiek nie jest niższy niż 
wiek wymagany w prawidłach 
wymienionych w załączniku I odnoszących 
się do świadectwa, o które wnioskują;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać formę liczby mnogiej, ponieważ obejmuje ona zarówno kandydatów płci 
żeńskiej, jak i męskiej, i w związku z tym pozwala uniknąć nieporozumień, które mogłyby 
wystąpić w większości wersji językowych przy zastosowaniu liczby pojedynczej.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera f)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 5 – punkt 11 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na to, iż spełnia wymogi dotyczące 
stanu zdrowia określone w sekcji A-I/9 
kodu STCW;

c) na to, iż spełniają określone wymogi 
dotyczące stanu zdrowia, które mają 
zastosowanie do szczególnych 
wykonywanych obowiązków;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać formę liczby mnogiej, ponieważ obejmuje ona zarówno kandydatów płci 
żeńskiej, jak i męskiej, i w związku z tym pozwala uniknąć nieporozumień, które mogłyby 
wystąpić w większości wersji językowych przy zastosowaniu liczby pojedynczej. Ponadto 
należy podkreślić, że stan zdrowia można sprawdzić tylko odnosząc się do szczególnych 
wykonywanych obowiązków.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera f)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 5 – punkt 11 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) na to, iż spełnia standardy kompetencji 
określone w prawidłach wymienionych w 
załączniku I w zakresie charakteru, funkcji 
i stopnia, jakie mają być określone w 
potwierdzeniu świadectwa.

e) na to, iż spełniają standardy 
kompetencji określone w prawidłach 
wymienionych w załączniku I w zakresie 
charakteru, funkcji i stopnia, jakie mają 
być określone w potwierdzeniu 
świadectwa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać formę liczby mnogiej, ponieważ obejmuje ona zarówno kandydatów płci 
żeńskiej, jak i męskiej, i w związku z tym pozwala uniknąć nieporozumień, które mogłyby 
wystąpić w większości wersji językowych przy zastosowaniu liczby pojedynczej.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie czynności dotyczące szkoleń, 
oceny kompetencji, wydawania świadectw, 
w tym świadectw zdrowia, potwierdzania i 
przedłużania ważności, dokonywane przez 
agencje pozarządowe lub podmioty 
podlegające jego władzy, podlegały 
ciągłemu monitorowaniu przez system 
norm jakości celem zapewnienia 
osiągnięcia zamierzonych celów, w tym 
tych dotyczących kwalifikacji i 
doświadczenia osób przeprowadzających 
szkolenia i ocenę;

a) wszelkie czynności dotyczące szkoleń, 
oceny kompetencji, wydawania świadectw, 
w tym świadectw zdrowia, potwierdzania i 
przedłużania ważności, dokonywane przez 
agencje pozarządowe lub podmioty 
podlegające jego władzy, podlegały 
ciągłemu monitorowaniu przez system 
norm jakości celem zapewnienia 
osiągnięcia zamierzonych celów, w tym 
tych dotyczących kwalifikacji i 
doświadczenia osób przeprowadzających 
szkolenia i ocenę, zgodnie z przepisami 
sekcji A-I/6 i A-I/8 kodu STCW;

Or. en

Uzasadnienie

W powyższej literze powtórzono tekst rozporządzenia I/8 konwencji STCW. Należy przy tym 
przypomnieć, że zastosowanie mają odnośne sekcje części A kodu STCW.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a – podpunkt (ia) (nowy)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 10 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) istniał system norm jakości w 
przypadkach, gdy takie działania 
realizowane są przez agencje lub 
podmioty rządowe, zgodnie z przepisami 
sekcji A-I/6 i A-I/8 kodu STCW;”

Or. en

Uzasadnienie

W powyższej literze powtórzono tekst rozporządzenia I/8 konwencji STCW. Należy przy tym 
przypomnieć, że zastosowanie mają odnośne sekcje części A kodu STCW.
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Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 10 – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) cele związane z kształceniem i 
szkoleniem oraz związane z nimi standardy 
kompetencji, jakie należy osiągnąć, były 
jasno określone i aby wskazywane były
stopień wiedzy, zrozumienia i umiejętności 
odpowiedni do egzaminowania i oceny 
wymaganych na podstawie konwencji 
STCW. Cele i związane z nimi normy 
jakości mogą zostać ustalone osobno dla 
różnych kursów i programów 
szkoleniowych oraz obejmują 
administrowanie systemem wydawania 
świadectw;

c) cele związane z kształceniem i 
szkoleniem oraz związane z nimi standardy 
kompetencji, jakie należy osiągnąć, były 
jasno określone i wskazywany był stopień 
wiedzy, zrozumienia i umiejętności 
odpowiedni do egzaminowania i oceny 
wymaganych na podstawie konwencji 
STCW.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie można skreślić, ponieważ taka sama koncepcja znajduje się w art. 10 ust. 1 
lit. d) dyrektywy 2008/106/WE.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a – podpunkt (ii a) (nowy)
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iia) dodaje się akapit 2a w brzmieniu:
Normy jakości i system norm jakości, o 
których mowa w akapicie pierwszym, 
powinny być rozwijane i wdrażane przy 
uwzględnieniu, w stosownych 
przypadkach, zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 
2009 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram odniesienia na rzecz 
zapewniania jakości w dziedzinie 
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kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
powiązanych z nim środków przyjętych 
przez państwa członkowskie.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować spójność z odnośnymi przepisami UE w dziedzinie zapewniania 
jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustala 
normy w zakresie stanu zdrowia marynarzy 
i procedury wydawania świadectwa 
zdrowia, zgodnie z przepisami niniejszego 
artykułu oraz sekcji A-I/9 kodu STCW.

1. Każde państwo członkowskie ustala 
normy w zakresie stanu zdrowia marynarzy 
i procedury wydawania świadectwa 
zdrowia, zgodnie z przepisami niniejszego 
artykułu oraz sekcji A-I/9 kodu STCW.
Przy ustalaniu wymogów zdrowotnych 
należy też uwzględnić wskazówki z sekcji 
B-I/9 kodu STCW.

Or. en

Uzasadnienie

Choć sekcja B-I/9 kodu STCW nie jest obowiązkowa dla stron konwencji STCW, zawiera 
bardzo przydatne i istotne wskazówki dotyczące ustalania wymogów zdrowotnych.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – wprowadzenie
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy kandydat wnioskujący o wydanie 
świadectwa musi:

4. Kandydaci wnioskujący o wydanie 
świadectwa zdrowia muszą:
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać formę liczby mnogiej, ponieważ obejmuje ona zarówno kandydatów płci 
żeńskiej, jak i męskiej, i w związku z tym pozwala uniknąć nieporozumień, które mogłyby 
wystąpić w większości wersji językowych przy zastosowaniu liczby pojedynczej. Ponadto 
należy dodać wyraz „zdrowia” celem doprecyzowania tekstu.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 11 – punkt 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawić wystarczający dowód 
swojej tożsamości; oraz

b) przedstawić wystarczający dowód ich
tożsamości; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać formę liczby mnogiej, ponieważ obejmuje ona zarówno kandydatów płci 
żeńskiej, jak i męskiej, i w związku z tym pozwala uniknąć nieporozumień, które mogłyby 
wystąpić w większości wersji językowych przy zastosowaniu liczby pojedynczej.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) spełniać stosowne normy stanu zdrowia 
określone przez dane państwo 
członkowskie.

c) spełniać normy stanu zdrowia określone 
przez dane państwo członkowskie i mające 
zastosowanie do szczególnych 
wykonywanych obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że stan zdrowia można sprawdzić tylko odnosząc się do szczególnych 
wykonywanych obowiązków.
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Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 15 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określają okresy odpoczynku dla 
personelu wachtowego oraz osób, których
obowiązki obejmują wyznaczone 
obowiązki w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony i zapobiegania 
zanieczyszczeniom, zgodnie z ust. 3-15, 
oraz egzekwują przestrzegania tych 
okresów;

a) określają okresy odpoczynku dla 
personelu wachtowego oraz osób, których 
obowiązki obejmują wyznaczone 
obowiązki w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony i zapobiegania 
zanieczyszczeniom, zgodnie z ust. 3-13, 
oraz egzekwują przestrzeganie tych 
okresów;

Or. en

Uzasadnienie

Należy poprawić błąd w odniesieniu do odnośnych ustępów.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wymogi dotyczące okresów 
odpoczynku określone w ust. 4 i 5 nie 
muszą obowiązywać w przypadku 
zagrożenia, musztry lub w innych 
nadzwyczajnych warunkach. Musztry, 
ćwiczenia przeciwpożarowe i ratunkowe 
oraz ćwiczenia wymagane na mocy 
krajowych przepisów ustawowych i 
wykonawczych oraz instrumentów 
międzynarodowych przeprowadza się w 
sposób, który minimalizuje zakłócenie 
okresów odpoczynku i nie prowadzi do 
powstania zmęczenia.

6. Wymogi dotyczące okresów 
odpoczynku określone w ust. 4 i 5 nie 
muszą obowiązywać w przypadku 
zagrożenia lub w innych nadzwyczajnych 
warunkach. Musztry, ćwiczenia 
przeciwpożarowe i ratunkowe oraz 
ćwiczenia wymagane na mocy krajowych 
przepisów ustawowych i wykonawczych 
oraz instrumentów międzynarodowych 
przeprowadza się w sposób, który 
minimalizuje zakłócenie okresów 
odpoczynku i nie prowadzi do powstania 
zmęczenia.
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Or. en

Uzasadnienie

W tekście konwencji STCW nie ma mowy o musztrach.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 15 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Uwzględniając odpowiednio ogólne 
zasady dotyczące ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników, państwa 
członkowskie mogą dopuścić lub 
zarejestrować układy zbiorowe 
zezwalające na wyjątki od wymaganych 
godzin odpoczynku określonych w ust. 4 
lit. b) i 5, pod warunkiem że okres 
odpoczynku jest nie krótszy niż 70 godzin 
w każdym okresie 7 dni. Wyjątki takie, 
zgodnie z dyrektywą 1999/63/WE, muszą 
być w miarę możliwości zgodne z 
określonymi standardami, ale mogą 
uwzględniać częstsze lub dłuższe okresy 
urlopowe lub przyznanie urlopu 
kompensacyjnego i powinny również w 
miarę możliwości uwzględniać wytyczne 
dotyczące zapobiegania zmęczeniu 
określone w sekcji B-VIII/1 kodu STCW.

11. Wyjątki od określonych w ust. 4 i 5 
wymaganych godzin odpoczynku dla 
marynarzy, którym wyznaczono obowiązki 
oficera odpowiedzialnego za wachtę lub 
marynarza pełniącego wachtę, oraz osób, 
którym wyznaczono obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa, zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ochrony, mogą być 
dopuszczalne zgodnie z dyrektywą 
1999/63/WE. Uwzględniając odpowiednio 
ogólne zasady dotyczące ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników, państwa 
członkowskie mogą posiadać krajowe 
przepisy ustawowe, wykonawcze lub 
procedurę upoważniającą właściwy organ 
do dopuszczenia lub zarejestrowania 
układów zbiorowych zezwalających na 
wyjątki od wymaganych godzin 
odpoczynku. Wyjątki takie muszą być w 
miarę możliwości zgodne z określonymi 
standardami, ale mogą uwzględniać 
częstsze lub dłuższe okresy urlopowe lub 
przyznanie urlopu kompensacyjnego 
marynarzom pełniącym wachty lub 
marynarzom, którzy pracują na statkach 
odbywających krótkie rejsy. Jednak w 
celu zapobiegania zagrożeniom 
wynikającym ze zmęczenia nie należy 
dopuszczać wyjątków od minimalnych 
godzin odpoczynku, o których mowa w 
ust. 4 lit. a), a wyjątki od wymaganych 
godzin odpoczynku określonych w ust. 4 
lit. b) i ust. 5 powinny być zgodne z 
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ograniczeniami ustanowionymi w ust. 12 i 
13. Takie wyjątki powinny również 
uwzględniać wytyczne dotyczące 
zapobiegania zmęczeniu określone w 
sekcji B-VIII/1 kodu STCW.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe wyjątki przewidziane w dyrektywie 2008/106/WE muszą być zgodne z odnośnymi 
przepisami dyrektywy 1999/63/WE, wdrażającej umowę między europejskimi partnerami 
społecznymi, a ponadto należy zapewnić spójność przepisów UE. Należy wyjaśnić, że choć 
trzeba zagwarantować autonomię partnerów społecznych na szczeblu unijnym i krajowym, to 
konieczne są obiektywne ograniczenia dotyczące minimalnych godzin odpoczynku marynarzy 
pełniących szczególne obowiązki, aby zapobiegać zagrożeniom wynikającym ze zmęczenia.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 15 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Wyjątki, o których mowa w ust. 11, 
dotyczące tygodniowego okresu 
odpoczynku, o którym mowa w ust. 4 lit. 
b), nie są dopuszczalne przez okres dłuższy 
niż dwa następujące po sobie tygodnie. 
Przerwy między dwoma okresami 
wyjątków na pokładzie nie mogą być 
krótsze niż dwukrotność czasu trwania 
wyjątku.

12. Wyjątki, o których mowa w ust. 11, 
dotyczące minimalnego tygodniowego 
okresu odpoczynku, o którym mowa w ust. 
4 lit. b), są dopuszczalne przez okres nie 
dłuższy niż dwa następujące po sobie 
tygodnie i pod warunkiem że minimalny 
okres odpoczynku jest nie krótszy niż 70 
godzin w każdym okresie 7 dni. Ponadto 
przerwy między dwoma okresami 
wyjątków na pokładzie nie mogą być 
krótsze niż dwukrotność czasu trwania 
wyjątku.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest spójna z poprawką 21. Ponadto należy doprecyzować tekst.
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 15 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. W ramach ewentualnych wyjątków od 
ust. 5, o których mowa w ust. 11, godziny 
odpoczynku, o których mowa w ust. 4 lit. 
a), mogą być podzielone na nie więcej niż 
trzy okresy, z których jeden musi trwać co 
najmniej 6 godzin i żaden z pozostałych 
dwóch okresów nie może trwać krócej niż 
jedną godzinę. Przerwy między kolejnymi 
okresami odpoczynku nie mogą 
przekraczać 14 godzin. Wyjątki nie mogą 
wykraczać poza dwa okresy 24-godzinne w 
każdym 7-dniowym okresie.

13. W ramach ewentualnych wyjątków od 
ust. 5, o których mowa w ust. 11, 
minimalne godziny odpoczynku w każdym 
okresie 24 godzin, o których mowa w ust. 
4 lit. a), mogą być podzielone na nie więcej 
niż trzy okresy odpoczynku, z których 
jeden musi trwać co najmniej 6 godzin i 
żaden z pozostałych dwóch okresów nie 
może trwać krócej niż jedną godzinę. 
Przerwy między kolejnymi okresami 
odpoczynku nie mogą przekraczać 14 
godzin. Wyjątki nie mogą wykraczać poza 
dwa okresy 24-godzinne w każdym 7-
dniowym okresie.

Or. en

Uzasadnienie
Powyższa poprawka jest spójna z poprawkami 21 i 22. Ponadto należy doprecyzować tekst.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 25a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 27a w celu stworzenia odpowiednich 
środków gromadzenia, przechowywania i 
analizowania tych informacji.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 27a w celu stworzenia odpowiednich 
środków gromadzenia, przechowywania i 
analizowania tych informacji zgodnie z 
wymogami ochrony danych 
ustanowionymi na mocy obowiązujących 
przepisów UE. Zawsze gdy jest to możliwe, 
informacje powinny być przekazywane, 
gromadzone, przechowywane i 
analizowane w formacie zapewniającym 
anonimowość. To samo dotyczy 
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rozpowszechniania wyników opartej na 
tych informacjach analizy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić niezbędność poszanowania przepisów dotyczących ochrony danych.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zmieniających załącznik V do niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do 
szczegółowych i odpowiednich elementów 
zawartości i szczegółów dotyczących 
informacji, które muszą być przekazywane 
przez państwa członkowskie, z 
uwzględnieniem przepisów w zakresie 
ochrony danych, zgodnie z art. 27a.

„Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zmieniających załącznik V do niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do 
szczegółowych i odpowiednich elementów 
zawartości i szczegółów dotyczących 
informacji, które muszą być przekazywane 
przez państwa członkowskie, przy 
poszanowaniu przepisów w zakresie 
ochrony danych ustanowionych na mocy 
obowiązującego prawodawstwa UE, 
zgodnie z art. 27a.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić niezbędność poszanowania przepisów dotyczących ochrony danych.


