
PR\1040773PL.doc PE541.670v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2013/0390(COD)

18.12.2014

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie marynarzy zmieniającej dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 
2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE
(COM(2013)0798) – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier



PE541.670v01-00 2/17 PR\1040773PL.doc

PL

PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
marynarzy zmieniającej dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE 
oraz 2001/23/WE
(COM(2013)0798) – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0798),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–
0409/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 marca 2014 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 kwietnia 2014 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Rybołówstwa (A8–0000/2014),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 226 z 16.7.2014, s. 35.
2 Dz.U. C 174 z 7.6.2014, s. 50.
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Poprawka 1

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. W dyrektywach tych 
konieczne jest unikanie nakładania 
administracyjnych, finansowych i 
prawnych ograniczeń, które utrudniałyby 
tworzenie i rozwijanie małych i średnich 
przedsiębiorstw, generujących – co trzeba 
przypomnieć – 85% nowych miejsc pracy 
w Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W zakresie, w jakim wyłączenia lub 
możliwość ich wprowadzenia nie są 
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, 
wyłączenia takie powinny zostać zniesione.

(3) W związku z tym, że wyłączenia lub 
możliwość ich wprowadzenia nie są 
uzasadnione obiektywnymi przyczynami i 
stwarzają sytuację dyskryminującą 
marynarzy, wyłączenia takie powinny 
zostać zniesione.

Or. fr
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Poprawka 3

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 
członkowskich wykorzystywała
wspomnianą możliwość wyłączeń w 
ograniczonym stopniu.

(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 
członkowskich wykorzystywała
wspomniane wyłączenia i odstępstwa w 
ograniczonym stopniu, a osiem państw 
członkowskich1a nie wykorzystywało ich 
wcale. Wyłączenia stwarzają ponadto 
sytuację nieuczciwej konkurencji między 
państwami członkowskimi wymagającą 
naprawy.

__________________
1a Bułgaria, Republika Czeska, Hiszpania, 
Francja, Austria, Polska, Słowenia i 
Szwecja.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W niebieskiej księdze28 podkreślono 
potrzebę zwiększenia liczby i 
podwyższenia jakości miejsc pracy w 
sektorze morskim dla obywateli Europy 
oraz wagę poprawy warunków pracy na 
pokładach statków.

(7) Niniejsza dyrektywa jest spójna z 
niebieską księgą28, w której podkreślono 
potrzebę zwiększenia liczby i 
podwyższenia jakości miejsc pracy w 
sektorze morskim dla obywateli Europy 
oraz wagę poprawy warunków pracy na 
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pokładach statków.

__________________ __________________
28 COM (2007) 575 final z 10 października 
2007 r.

28 COM (2007) 575 final z 10 października 
2007 r.

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsza dyrektywa jest również 
zgodna ze strategią „Europa 2020” oraz z 
jej celami w obszarze zatrudnienia, a także 
z programem Komisji „na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia: europejski 
wkład w pełne zatrudnienie”1a.

__________________
1a COM(2010) 682 final/2.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Partnerzy społeczni z sektora 
morskiego i sektora rybołówstwa doszli do 
porozumienia o zasadniczym znaczeniu 
dla należytego wprowadzenia w życie 
przepisów niniejszej dyrektywy. W ramach 
tego porozumienia znaleziono właściwą 
równowagę między koniecznością 
poprawy warunków pracy marynarzy a 
potrzebą uwzględnienia szczególnego 
charakteru sektora.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biorąc pod uwagę rozwój technologii 
komunikacyjnych w ostatnich latach,
należy zaktualizować wymogi dotyczące 
informowania i przeprowadzania 
konsultacji.

(9) Biorąc pod uwagę rozwój technologii, a 
zwłaszcza technologii komunikacyjnych, w 
ostatnich latach, wymogi dotyczące 
informowania i przeprowadzania 
konsultacji należy zaktualizować i 
stosować w najbardziej adekwatny sposób, 
w szczególności zdalnie za pośrednictwem 
nowych technologii komunikacyjnych i 
informacyjnych.

Or. fr

Poprawka 8

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. Transpozycja niniejszej 
dyrektywy w żadnym razie nie powinna 
posłużyć za uzasadnienie jakiegokolwiek
pogorszenia sytuacji występującej w 
każdym z państw członkowskich.

Or. fr
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/38/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 10 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„4a. Członek specjalnego zespołu 
negocjacyjnego lub europejskiej rady 
zakładowej lub jeden z jego 
reprezentantów będący członkiem załogi 
statku ma prawo uczestniczyć w 
zebraniach specjalnego zespołu 
negocjacyjnego lub europejskiej rady 
zakładowej lub też w każdym innym 
zebraniu w ramach procedury określonej 
w art. 6 ust. 3, jeżeli w czasie przebiegu 
zebrania nie znajduje się na morzu ani w 
porcie państwa innego niż państwo, w 
którym ma siedzibę przedsiębiorstwo.

Zebrania są w miarę możliwości 
planowane tak, by ułatwić wzięcie w nich 
udziału członkom załóg statków.

Jeżeli niemożliwa jest fizyczna obecność 
członka specjalnego zespołu 
negocjacyjnego lub europejskiej rady 
zakładowej lub jednego z jego 
reprezentantów będącego członkiem 
załogi statku, wykorzystuje się jak 
najlepiej nowe technologie 
komunikacyjno-informacyjne, aby 
maksymalnie umożliwić reprezentowanie 
pracowników.”

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 1
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Dyrektywa 2002/14/WE
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

«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 
równoważny poziom ochrony prawa do 
informacji i konsultacji oraz możliwość 
skutecznego korzystania z tego prawa.”.

w art. 3 skreśla się ust. 3.

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1 
Dyrektywa 98/59/WE
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w art. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się lit. c) w brzmieniu: w art. 1 ust. 2 skreśla się lit. c); 

„c) „przejęcie” interpretowane jest w 
rozumieniu dyrektywy 2001/23/WE.”;

b) w art. 1 ust. 2 skreśla się lit. c); 

Or. fr

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2
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Dyrektywa 98/59/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zamiaru zwolnienia 
grupowego dotyczącego załogi statku 
morskiego notyfikację składa się
właściwemu organowi państwa, pod 
banderą którego pływa dany statek.

W przypadku zamiaru zwolnienia 
grupowego dotyczącego załogi statku 
morskiego pracodawca składa notyfikację 
właściwemu organowi państwa, pod 
banderą którego pływa dany statek.

Or. fr

Poprawka 13

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. fr
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Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreślony

„2. Niniejszą dyrektywę stosuje się, bez 
uszczerbku dla ust. 3, o ile 
przedsiębiorstwo, zakład, lub część 
przedsiębiorstwa lub zakładu, który 
stanowi przedmiot przejęcia położony jest 
na obszarze objętym zakresem 
terytorialnym Traktatu.”;

Or. fr

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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.

3. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
przejęć statków morskich, które są częścią 
przejęcia przedsiębiorstwa, zakładu lub 
części przedsiębiorstwa lub zakładu w 
rozumieniu ust. 1, pod warunkiem że 
przejmowana część znajduje się na 
obszarze objętym zakresem terytorialnym 
Traktatu lub że przejmowane
przedsiębiorstwo, zakład lub część 
przedsiębiorstwa lub zakładu pozostają na
tym obszarze.

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania, 
jeżeli przedmiotem przejęcia jest wyłącznie 
jeden statek morski lub więcej takich 
statków.
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Or. fr

Poprawka 16

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

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 
przedmiotem przejęcia jest właścicielem 
wyłącznie jednego statku morskiego.”.

Or. fr

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

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

Or. fr
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej ma na celu poprawę warunków pracy marynarzy pracujących 
na pokładach statków pływających pod banderą któregokolwiek z 28 państw członkowskich 
Unii Europejskiej, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki tego sektora działalności. 
Omawiany wniosek dotyczący dyrektywy jest zatem spójny ze zmianą pięciu uprzednio 
przyjętych dyrektyw, które przewidują wyłączenie marynarzy z ich zakresu stosowania. 
Komisja Europejska zapragnęła przypomnieć, że wyłączenia przewidziane w tych pięciu 
dyrektywach w odniesieniu do marynarzy nie figurowały we wstępnych wersjach wniosków 
Komisji, lecz były rezultatem negocjacji z pozostałym partnerami. 

Pięć dyrektyw, o których mowa, to dyrektywa 2008/94/WE w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy, dyrektywa 2009/38/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej, dyrektywa 2002/14/WE ustanawiająca ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami, dyrektywa 98/59/WE w 
sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień 
grupowych i dyrektywa 2001/23/WE dotycząca ochrony praw pracowniczych w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstw. 

Projekt sprawozdania w sprawie tego wniosku został odrzucony przez Komisję Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych pod koniec poprzedniej kadencji. Brak czasu i pośpiech, w jakim trzeba 
było przygotować to sprawozdanie, to główne przyczyny jego fiaska. 
Jednak okoliczności uległy zmianie, gdyż kilka tygodni temu najważniejsi partnerzy społeczni 
na szczeblu europejskim doszli do porozumienia w sprawie tego wniosku Komisji 
Europejskiej. Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem to porozumienie umożliwiające 
poczynienie postępów i poprawę sytuacji dyskryminującej marynarzy oraz zaradzenie 
nieuczciwej konkurencji między tymi państwami członkowskimi, którym zależało na 
poprawie warunków pracy i nie stosowały tych wyłączeń lub stosowały je w niewielkim 
zakresie, a tymi państwami członkowskimi, które stosowały je wszystkie bez wyjątku. 
Sprawozdawczynię cieszy również równowaga, jaką partnerzy społeczni zdołali znaleźć 
między lepszą ochroną pracowników a zachowaniem konkurencyjności sektora morskiego, 
która stanowi przyszłe wyzwanie dla Unii Europejskiej. 

Sprawozdawczyni pragnie także podziękować partnerom społecznym za ich wspólnie 
wykonaną pracę, która umożliwi potwierdzenie atrakcyjności sektora morskiego dotkniętego 
od kilku lat spadkiem popularności. Pragnie również podkreślić, że poprawa warunków pracy 
marynarzy tchnie nowe życie w ten sektor, i stwierdza, że przyczyni się to do osiągnięcia celu 
wytyczonego w opublikowanej dnia 10 października 2007 r. niebieskiej księdze Komisji 
Europejskiej, w której za cel przyjęto zwiększenie liczby pracowników w sektorze morskim i 
w sektorze rybołówstwa oraz poprawę ich warunków pracy, przy czym pierwszy z celów nie 
mógł zostać osiągnięty bez drugiego. 

Sprawozdawczyni jest też zadowolona z pracy wykonanej z udziałem kontrsprawozdawców 
ze wszystkich grup politycznych w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Pragnie 
podziękować im za przedstawienie ich stanowisk, co pozwoliło jej na uwzględnienie różnych 
punktów widzenia i ujęcie ich, na ile to było możliwe, w jej projekcie sprawozdania.
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Sprawozdawczyni zwraca się o poparcie niniejszego projektu sprawozdania, który został 
oparty na wyżej przedstawionych celach i metodzie pracy. 


