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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind navigatorii, de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE și 2001/23/CE
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0798),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7–0409/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-
0000/2014),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlul 1

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Propunere de Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind navigatorii, de modificare a 
Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE

privind navigatorii, de modificare a 
Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE și 98/59/CE (Text cu relevanță 
pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

Directiva 2001/23/CE este extrem de relevantă în cazul activelor fixe, dar pur și simplu nu 
poate fi transpusă în cazul activelor circulante. În transportul maritim contractele colective 
sunt adesea legate de legislația statului de pavilion. Dacă nava este vândută și se aplică 
directiva respectivă, navigatorii se pot trezi în situația de a fi angajați în condiții foarte 
diferite, ceea ce s-ar putea să nu fie în avantajul lor. Contractele colective de muncă diferă de 
la un pavilion la altul și țin cont la nivel național de posibilitatea transferării activelor de 
transport maritim.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 2008/94/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 
2008 privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului22, 
Directiva 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 
de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi 
de dimensiune comunitară23, Directiva 
2002/14/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire 
a unui cadru general de informare și 
consultare a lucrătorilor din Comunitatea 

(2) Directiva 2008/94/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 
2008 privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului22, 
Directiva 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 
de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi 
de dimensiune comunitară23, Directiva 
2002/14/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire 
a unui cadru general de informare și 
consultare a lucrătorilor din Comunitatea 
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Europeană24, Directiva 98/59/CE a 
Consiliului din 20 iulie 1998 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre cu 
privire la concedierile colective25 și 
Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 
martie 2001 privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități26, fie 
exclud marinarii din domeniul lor de 
aplicare, fie permit statelor membre să îi 
excludă.

Europeană24 și Directiva 98/59/CE a 
Consiliului din 20 iulie 1998 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre cu 
privire la concedierile colective25 fie 
exclud marinarii din domeniul lor de 
aplicare, fie permit statelor membre să îi 
excludă.

__________________ __________________
22 JO L 283, 28.10.2008, p. 36. 22 JO L 283, 28.10.2008, p. 36.
23 JO L 122, 16.5.2009, p. 28. 23 JO L 122, 16.5.2009, p. 28.
24 JO L 80, 23.3.2002, p. 29. 24 JO L 80, 23.3.2002, p. 29.
25 JO L 225, 12.8.1998, p. 16. 25 JO L 225, 12.8.1998, p. 16.
26 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Justificare

Directiva 2001/23/CE este extrem de relevantă în cazul activelor fixe, dar pur și simplu nu 
poate fi transpusă în cazul activelor circulante. În transportul maritim contractele colective 
sunt adesea legate de legislația statului de pavilion. Dacă nava este vândută și se aplică 
directiva respectivă, navigatorii se pot trezi în situația de a fi angajați în condiții foarte 
diferite, ceea ce s-ar putea să nu fie în avantajul lor. Contractele colective de muncă diferă de 
la un pavilion la altul și țin cont la nivel național de posibilitatea transferării activelor de 
transport maritim.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Situația legislativă actuală generează 
un tratament inegal al aceleiași categorii 
de lucrători de către state membre diferite, 
în funcție de faptul dacă acestea aplică 
sau nu excepțiile și derogările permise de 
legislația actuală. Un număr important de 

(5) Situația legislativă actuală din statele 
membru este rezultatul naturii specifice a 
profesiunii de navigator. În multe state 
membre, navigatorii sunt acoperiți de 
contracte colective de muncă care asigură 
nu nivel de protecție corespunzător. În
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state membre au utilizat rar excluderile. plus, intrarea în vigoare în august 2013 a 
Convenției OIM privind munca în 
domeniul maritim garantează condiții 
uniforme la nivel internațional.

Or. en

Justificare

Cea mai grăitoare diferență dintre transportul maritim și orice formă de activitate 
desfășurată pe uscat este faptul că o navă este un activ foarte mobil. De obicei, navele străbat 
rute comerciale internaționale, navigând printr-o multitudine de jurisdicții naționale. 
Propunerea ar trebui să urmărească garantarea unor condiții uniforme la nivel internațional 
printr-o trimitere clară la Convenția OIM privind munca în domeniul maritim care a fost 
transpusă în legislația UE printr-un acord între partenerii sociali Asociația Armatorilor din 
Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi 
(ETF) și va fi aplicată în cadrul legislației UE.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cartea albastră28 a evidențiat 
necesitatea de a crește numărul și 
calitatea locurilor de muncă din sectorul 
maritim pentru cetățenii europeni, 
precum și importanța de a îmbunătăți 
condițiile de lucru de la bordul navelor.

eliminat

__________________
28 COM (2007) 575 final, din 10 
octombrie 2007.

Or. en

Justificare

Dacă concluziile din Cartea Albastră sunt utile, nu este clară legătura cu excluderea 
navigatorilor din anumite directive privind munca. Într-adevăr, derogările acordate în 
temeiul cadrului juridic actual au garantat până acum competitivitatea pe plan internațional 
a complexului maritim european.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Drepturile navigatorilor reglementate 
prin prezenta directivă, recunoscute de 
către statele membre în legislația națională 
de punere în aplicare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE,
98/59/CE și/sau 2001/23/CE ar trebui să 
fie respectate.

(10) Drepturile navigatorilor reglementate 
prin prezenta directivă, recunoscute de 
către statele membre în legislația națională 
de punere în aplicare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE și 
98/59/CE ar trebui să fie respectate.

Or. en

Justificare

Directiva 2001/23/CE este extrem de relevantă în cazul activelor fixe, dar pur și simplu nu 
poate fi transpusă în cazul activelor circulante. În transportul maritim contractele colective 
sunt adesea legate de legislația statului de pavilion. Dacă nava este vândută și se aplică 
directiva respectivă, navigatorii se pot trezi în situația de a fi angajați în condiții foarte 
diferite, ceea ce s-ar putea să nu fie în avantajul lor. Contractele colective de muncă diferă de 
la un pavilion la altul și țin cont la nivel național de posibilitatea transferării activelor de 
transport maritim.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, este adecvată 
modificarea directivelor privind legislația 
muncii care exclud navigatorii din 
domeniul lor de aplicare sau care permit 
derogări care nu sunt justificate prin 
motive obiective.

(12) Prin urmare, este adecvată 
modificarea mai multor directive privind 
legislația muncii care exclud navigatorii 
din domeniul lor de aplicare sau care 
permit derogări care nu sunt justificate prin 
motive obiective.

Or. en

Justificare

Directiva 2001/23/CE este extrem de relevantă în cazul activelor fixe, dar pur și simplu nu 
poate fi transpusă în cazul activelor circulante. În transportul maritim contractele colective 
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sunt adesea legate de legislația statului de pavilion. Dacă nava este vândută și se aplică 
directiva respectivă, navigatorii se pot trezi în situația de a fi angajați în condiții foarte 
diferite, ceea ce s-ar putea să nu fie în avantajul lor. Contractele colective de muncă diferă de 
la un pavilion la altul și țin cont la nivel național de posibilitatea transferării activelor de 
transport maritim.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 
Directiva 2009/38/CE
Articolul 1 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 1, alineatul (7) se elimină. Articolul 1 alineatul (7) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(7) Statele membre pot deroga de la 
prezenta directivă în situațiile în care 
nava la bordul căreia este angajat un 
reprezentant al angajaților sau locțiitorul 
acestuia se află pe mare sau într-un port 
al unui stat diferit de statul de pavilion 
sau în cazul în care este în imposibilitatea 
fizică de a participa la o reuniune în 
sensul prezentei directive.”

Or. en

Justificare

Din cauza naturii specifice a transportului maritim și a distanțelor mari care caracterizează 
transportul maritim de cursă lungă participarea la comitetele de întreprindere poate perturba 
operațiunile de transport maritim. În comerțul internațional, navele petrec mult mai mult timp 
pe mare decât în porturi, ceea ce face imposibilă organizarea reuniunilor anunțate cu puțin 
timp înainte. Prin urmare, participarea nu își are rostul în condițiile în care prezența fizică 
nu poate fi garantată iar multe nave nu dispun în prezent de echipamente de comunicare care 
ar putea fi utilizate ca alternativă.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1 
Directiva 2002/14/CE
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot face derogări de la 
prezenta directivă prin intermediul unor 
dispoziții specifice aplicabile echipajelor 
navelor care navighează pe mare, cu 
condiția ca astfel de dispoziții specifice să 
garanteze un nivel echivalent de protecție 
a dreptului la informare și consultare, 
precum și exercitarea efectivă a acestuia 
de către angajații în cauză.

(3) Statele membre pot deroga de la 
prezenta directivă în situațiile în care nava 
la bordul căreia este angajat un 
reprezentant al angajaților sau locțiitorul 
acestuia în cadrul întreprinderii sau 
instituției respective se află pe mare sau 
într-un port al unui stat diferit de statul de 
pavilion sau în cazul în care nu poate fi 
organizată o reuniune cu angajatorul în 
conformitate cu modalitățile practice de
informare și consultare.

În cazul derogării de la articolul 4, 
reprezentanții angajaților afectați sunt 
informați în legătură cu reuniunea cu 
angajatorul și ordinea de zi a acesteia, 
specificându-li-se motivele pentru care nu 
au fost invitați la reuniune. 
Reprezentanții angajaților în cauză pot 
trimite comentarii conducerii în legătură 
cu ordinea de zi a reuniunii. 
Reprezentanții angajaților sunt informați, 
ulterior, în legătură cu rezultatul 
reuniunii.
În cazul în care unul sau mai mulți 
reprezentanți ai angajaților ai 
întreprinderii sau unității respective nu se 
află la bordul unei nave comerciale, 
drepturile de informare și consultare a 
acestor reprezentanți ai angajaților nu 
sunt afectate de derogările specificate în 
prezentul alineat. 

Or. en

Justificare

Din cauza naturii specifice a transportului maritim, participarea la forurile consultative 
poate perturba operațiunile de transport maritim.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2
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Directiva 98/59/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care concedierile colective 
preconizate se referă la membri ai 
echipajului unei nave maritime, notificarea 
se adresează autorității competente a 
statului indicat de pavilionul sub care nava 
navighează.

În cazul în care concedierile colective 
preconizate se referă la membri ai 
echipajului unei nave maritime, notificarea 
se adresează autorității competente a 
statului indicat de pavilionul sub care nava 
navighează, precum și autorității publice 
competente din țara în care își are sediul 
angajatorul..

Or. en

Justificare

A informa doar statul de pavilion nu ar fi suficient, având în vedere că de foarte multe ori 
statul de pavilion nu are legătură sau statul în care își are sediul angajatorul sau nu își 
exercită jurisdicția asupra lui.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 3
Directiva 98/59/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre efectuează 
concedieri colective preconizate care 
vizează membri ai unui echipaj în legătură 
cu sau derivate dintr-un transfer al unei 
nave maritime, ele, după consultarea 
partenerilor sociali, pot acorda autorității 
publice competente abilitatea de a se 
abate, parțial sau total, de la termenul 
menționat la alineatul (1) în următoarele 
circumstanțe:

Concedierile colective preconizate care 
vizează membri ai unui echipaj în legătură 
cu sau derivate dintr-un transfer al unei 
nave maritime nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

În cazul în care în legislația națională sau 
în contractele colective de muncă există 
deja dispoziții legate de concedierea 
colectivă a membrilor echipajului de la 
bordul navelor maritime, dispozițiile 
respective nu sunt afectate de prezenta 
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directivă.
(a) obiectul transferului îl reprezintă 
exclusiv una sau mai multe nave 
maritime,
(b) angajatorul operează doar o singură 
navă.

Or. en

Justificare

Dispozițiile directivei specifică procedurile pentru informarea și consultarea angajaților. 
Structurile complexe de angajare la bordul navelor fac, de asemenea, deseori impracticabilă 
aplicarea sa. Dacă s-ar aplica directiva Comisiei, aceasta ar putea fi foarte bine un motiv 
pentru a schimba pavilionul sub care navighează. Dispozițiile naționale care există în multe 
state membre reflectă caracteristicile sectorului transportului maritim. Rămâne la latitudinea 
statelor membre să decidă dacă sunt necesare măsuri legislative sau de alt tip.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2001/23/CE se modifică după 
cum urmează:

eliminat

Articolul 1 se modifică după cum 
urmează:
1. Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Prezenta directivă se aplică, fără a 
aduce atingere alineatului (3), în cazul în 
care și în măsura în care întreprinderea, 
unitatea sau partea de întreprindere sau 
de unitate care urmează să fie transferată 
se situează în domeniul de aplicare 
teritorială al tratatului.”
2. Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Prezenta directivă se aplică 
transferului unei nave maritime 
înregistrate în și/sau care arborează 
pavilionul unui stat membru și care 
constituie o întreprindere, o unitate sau o 
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parte a unei întreprinderi sau unități în 
sensul prezentei directive, chiar și atunci 
când ea nu este situată în domeniul de 
aplicare teritorială al tratatului.”
3. Se adaugă următorul alineat (4):
„(4) Statele membre, după consultarea 
partenerilor sociali, pot dispune ca 
prevederile capitolului II din prezenta 
directivă să nu se aplice în următoarele 
circumstanțe:
(a) obiectul transferului îl reprezintă 
exclusiv una sau mai multe nave 
maritime,
(b) agentul economic transferat nu 
operează decât o singură navă maritimă.”

Or. en

Justificare

Navele sunt un capital mobil care poate fi ușor transferat din jurisdicția unui stat în cea a 
unui alt stat prin schimbarea pavilionului și a înmatriculării. În plus, nu este posibil să se 
transfere o navă către un pavilion diferit și să se păstreze drepturile angajaților sub un regim 
juridic diferit. În consecință, trebuie să existe un drept de reziliere a contractelor de muncă. 
Ar trebui să se considere că condițiile de muncă de bază ale unui navigator se regăsesc în 
legislația statului de pavilion.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Punerea în aplicare a prezentei directive 
nu poate, în niciun caz, să constituie un 
motiv de reducere a nivelului general de 
protecție a persoanelor vizate de prezenta 
directivă, deja acordat de statele membre în 
domeniile reglementate prin Directivele 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE,
98/59/CE și/sau 2001/23/CE.

Punerea în aplicare a prezentei directive nu 
poate, în niciun caz, să constituie un motiv 
de reducere a nivelului general de protecție 
a persoanelor vizate de prezenta directivă, 
deja acordat de statele membre în 
domeniile reglementate prin Directivele 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE și
98/59/CE.

Or. en
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Justificare

Directiva 2001/23/CE este extrem de relevantă în cazul capitalului fix, dar pur și simplu nu 
poate fi transpusă în cazul capitalului mobil. În transportul maritim contractele colective sunt 
adesea legate de legislația statului de pavilion. Dacă nava este vândută și se aplică directiva 
respectivă, navigatorii se pot trezi în situația de a fi angajați în condiții foarte diferite, ceea 
ce s-ar putea să nu fie în avantajul lor. Contractele colective de muncă diferă de la un 
pavilion la altul și țin cont la nivel național de posibilitatea transferării activelor de transport 
maritim.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia Europeană urmărește obiectivul de a îmbunătăți situația drepturilor navigatorilor 
angajați la bordul navelor care arborează pavilionul unuia dintre cele 28 de state membre și 
din acest motiv propune revizuirea a cinci directive. 
Directivele în cauză sunt: Directiva 2008/94/CE privind protecția lucrătorilor salariați în cazul 
insolvenței angajatorului, Directiva 2009/38/CEE privind instituirea unui comitet european de 
întreprindere, Directiva 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și 
consultare a lucrătorilor, Directiva 98/59/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre 
cu privire la concedierile colective, Directiva 2001/23/CE privind protecția drepturilor 
salariaților în cazul transferului de întreprinderi și Directiva 96/71/CE privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 

Este necesar în primul rând să se analizeze impactul pe care l-ar putea avea propunerea 
Comisiei.

Circa 90% din comerțul mondial are loc prin intermediul sectorului transporturilor maritime, 
fără de care nu ar fi posibilă derularea de importuri și exporturi de mărfuri la nivel mondial, 
nici găsirea unei soluții la problema cererii tot mai mari venite în principal din țările care 
înregistrează cea mai mare și mai rapidă creștere economică.

La nivel internațional, operează circa 50 000 de nave comerciale, înmatriculate în peste 150 
de țări, care asigură un loc de muncă pentru peste un milion de navigatori. Circa 30% din 
aceste nave comerciale sunt înmatriculate într-un stat membru. Uniunea Europeană reprezintă 
circa 20% din flota mondială.

Nu se pot totuși defini cu certitudine datele referitoare la ocuparea forței de muncă din 
sectorul marinei comerciale pentru că statisticile nu sunt actualizate periodic și variază în 
funcție de surse.
Cu toate acestea din raportul privind evaluarea de impact al Comisiei Europene reiese că 
numărul personalului navigant din Europa este de 345 455, în timp ce în sectorul pescuitului 
lucrează 157 561 de persoane.

Scopul propunerii Comisiei Europene este deci acela de a ameliora nivelul de protecție a 
lucrătorilor din sectorul maritim favorizând, totodată, crearea de noi locuri de muncă într-un 
sector esențial pentru economia europeană.
Raportoarea susține acest obiectiv, nefiind totuși de acord cu unele elemente ce stau la baza 
prezentei propuneri.
Ea dorește în primul rând să sublinieze că lucrătorii maritimi, deși excluși din domeniul de 
aplicare al directivelor în domeniu, beneficiază de diferite sisteme de protecție stabilite de 
legislația din sector adoptată de statele membre. De aceea, nu se poate vorbi de excludere, ci 
de legislații diferite. 
În al doilea rând, Comisia, referindu-se la directiva 2001/23/CE privind transferul de 
întreprinderi, afirmă că „unele națiuni maritime care nu aplică excluderile au constatat o 
creștere a flotei, în timp ce flotele statelor membre care aplică excluderile au scăzut”.
Directiva 2001/23/CE nu pare să lase statelor membre posibilitatea de a aplica sau nu normele 
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cuprinse în ea sectorului maritim, fiind vorba de o excludere clară și neunivocă a navelor 
maritime. Din acest motiv, directiva respectivă nu se poate să fi influențat în vreun fel 
creșterea flotei dintr-un stat membru față de un altul.
Raportoarea subliniază în schimb necesitatea de a lua în considerare efectele posibile asupra 
flotei comunitare al unei extinderi la navele maritime a obligațiilor existente în cazul 
transferului de întreprindere.

Într-un sector puternic internaționalizat, precum cel maritim, în care transferurile de 
proprietate asupra navelor sunt foarte frecvente, dacă armatorii din UE ar trebui să respecte o 
legislație mai strictă privind transferul navelor, cu respectarea unor proceduri birocratice 
complexe pentru transfer și, implicit, costuri mai mari, ei ar fi fără îndoială dezavantajați față 
de alți concurenți, pierzând în mod aproape cert din competitivitate. 
În acest context nu ar trebui trecut cu vederea că, faptul că nava este un bun mobil înregistrat 
facilitează transferul acesteia de la un registru la altul, spre deosebire de ceea se întâmplă în 
cazul unei întreprinderi în adevăratul sens al cuvântului.

Sunt ușor de imaginat consecințele negative, atât pe plan economic, cât și pentru ocuparea 
forței de muncă, ale unei reduceri a flotelor europene în favoarea celor din afara UE. 

Acest lucru ar contraveni obiectivelor directivei propuse, și anume: creșterea ocupării forței 
de muncă în sectorul maritim și consolidarea protecției pentru lucrătorii maritimi. 

Echipajele îmbarcate pe navele care arborează pavilioane din UE se bucură de o legislație 
comună mai favorabilă decât cea din numeroase alte state. O dată cu fuga navelor Uniunii 
spre alte pavilioane s-ar pierde numeroase locuri de muncă și mulți navigatori din UE, ca să 
nu își piardă locul de muncă, ar fi siliți să își desfășoare activitatea fără protecția oferită de 
umbrela Uniunii.
În plus, evaluarea privind extinderea normativei asupra transferurilor de întreprindere și la 
navele maritime trebuie să țină cont de unele caracteristici ale sectorului maritim.
De exemplu, la bordul unei nave lucrează mai mulți navigatori care alternează perioadele de 
îmbarcare (de obicei, 3-4 luni) cu perioadele de debarcare pe uscat pe durata cărora, în 
majoritatea cazurilor, se întrerupe raportul de muncă. Când navigatorul maritim se îmbarcă 
din nou, chiar dacă depinde de același armator, o face aproape întotdeauna pe o navă diferită 
de cea precedentă. Acest lucru se datorează trăsăturilor specifice ale activității maritime care 
presupun o rotație a lucrătorilor în funcție fie de necesitatea pentru lucrători de a alterna 
perioade de lucru la bord cu perioade pe uscat (variabilă pentru fiecare lucrător în parte), fie 
de nevoile operative ale companiei. 
Într-un astfel de context, în caz de transfer de nave, ar deveni dificilă chiar și identificarea 
lucrătorilor cărora să li se garanteze menținerea raportului de muncă. Într-adevăr, s-ar putea 
aplica numai în cazul celor care ar fi îmbarcați în momentul vânzării, cu riscul ca raportul de 
muncă să fie garantat poate celor care s-au îmbarcat doar în ziua de dinaintea vânzării, creând 
o inegalitate de tratament gravă față de alți lucrători.

Raportoare este de părere că Directiva 2001/23/CE privind transferul de întreprinderi nu ar 
modificată pentru a include navigatorii maritimi în domeniul său de aplicare. Nava este prin 
definiție un bun mobil, este o practică curentă să fie des cumpărată și vândută, schimbându-și 
des pavilionul și țara de înmatriculare. În țările care fac uz de aceste derogări, navigatorii au 
dreptul, pe baza normelor naționale, să decidă dacă vor sau nu să fie transferați o dată cu 
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nava. Din moment ce navele, o dată vândute, operează în alte părți ale lumii, marinarii adesea 
decid să fie transferați, preferând să rămână cu același armator și să muncească pe o altă navă. 
Extinderea domeniului de aplicare al directivei 2001/23/CE ar crea nesiguranță juridică atât 
pentru armator, cât și pentru marinari comparativ cu situația actuală.

Raportoarea consideră, în plus, că propunerea Comisiei de modificare a Directivei 98/59/CE 
privind licențierile colective nu ar trebui să fie un obstacol în calea cumpărării și vânzării de 
nave. Atunci când sunt prevăzute licențieri colective, angajatorii trebuie să îi informeze pe 
reprezentanții lucrătorilor și să notifice decizia autorităților naționale competente ale statului 
de pavilion al navei. În același timp, „perioada de reflecție”, prevăzută de Directiva 98/59/CE, 
care urmează după notificarea autorităților publice și întârzie procesul cu o perioadă de 30 de 
zile nu ține cont trăsăturile specifice ale sectorului transportului maritim. 
În plus, raportoarea crede că marinarii ar trebui să aibă posibilitatea de participa și a vota în 
cadrul comitetelor de întreprindere europene. Când marinarii se află departe de sediul 
societății, pe perioade foarte lungi, și participarea lor este impracticabilă sau imposibilă, ar 
trebui prevăzută posibilitatea de a alege reprezentanți sau locțiitori ai lucrătorilor.
În lumina observațiilor de mai sus, raportoarea propune modificarea unor aspecte ale 
propunerii Comisiei care, după părerea sa nu țin cont de anume realități ale profesiunii de 
marinar și de funcționarea sectorului de transport maritim. 

Noile elemente își propun să garanteze o mai bună siguranță juridică pentru toți operatorii din 
sector.

Obiectivul comun trebuie să fie acela de a oferi navigatorilor maritimi europeni cea mai bună 
protecție posibilă prin adoptarea unei propuneri care să asigure echilibrul just între necesitatea 
unui nivel adecvat de protecție a marinarilor și menținerea competitivității sectorului în care 
lucrează.


