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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 
2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki 
(COM(2013)0798 – C8-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2013)0798),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0409/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. marca 
20141,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. aprila 20142,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora 
za ribištvo (A8-0000/2015),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 226, 16.7.2014, str. 35.
2 UL C 174, 7.6.2014, str. 50.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Na podlagi člena 153 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom v obliki direktiv 
sprejmeta minimalne zahteve, ki se 
postopno izvajajo, z namenom izboljšanja 
delovnih razmer, varstva delavcev v 
primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, 
obveščanja delavcev in posvetovanja z 
njimi ter delovnega okolja s ciljem 
varovanja zdravja in varnosti delavcev. 
Take direktive se morajo izogniti uvajanju 
upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, 
ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj 
malih in srednjih podjetij.

(1) Na podlagi člena 153 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom v obliki direktiv 
sprejmeta minimalne zahteve, ki se 
postopno izvajajo, z namenom izboljšanja 
delovnih razmer, varstva delavcev v 
primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, 
obveščanja delavcev in posvetovanja z 
njimi ter delovnega okolja s ciljem 
varovanja zdravja in varnosti delavcev. Te
direktive se morajo izogniti uvajanju 
upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, 
ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj 
malih in srednjih podjetij, za katera je 
pomembno poudariti, da so ustvarila 85 % 
novih delovnih mest v Evropski uniji.

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Če obstoj izključitev in/ali možnost za 
njihovo uvedbo ni utemeljena z 
objektivnimi razlogi, bi jih bilo treba 
odpraviti.

(3) Če obstoj izključitev in/ali možnost za 
njihovo uvedbo ni utemeljena z 
objektivnimi razlogi in dejansko ustvarja 
razmere, ki so diskriminacijske za 
pomorščake, bi jih bilo treba odpraviti.

Or. fr
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sedanji pravni položaj povzroča 
neenako obravnavanje iste kategorije 
delavcev s strani različnih držav članic 
glede na to, ali uporabljajo izključitve in 
odstopanja, ki jih dovoljuje obstoječa 
zakonodaja. Veliko držav članic je 
izključitve uporabilo v omejenem obsegu.

(5) Sedanji pravni položaj povzroča 
neenako obravnavanje iste kategorije 
delavcev s strani različnih držav članic 
glede na to, ali uporabljajo izključitve in 
odstopanja, ki jih dovoljuje obstoječa 
zakonodaja. Veliko držav članic je 
izključitve in odstopanja uporabilo v 
omejenem obsegu, osem držav članic1a pa 
jih sploh ni uporabilo. Izključitve poleg 
tega ustvarjajo nelojalno konkurenco med 
državami članicami, ki jo je treba 
odpraviti.

__________________
1a Bolgarija, Češka republika, Španija, 
Francija, Avstrija, Poljska, Slovenija in 
Švedska.

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Modra knjiga28 je poudarila potrebo po 
povečanju števila delovnih mest in njihove 
kakovosti v pomorskem sektorju za 
evropske državljane ter pomen izboljšanja 
delovnih pogojev na ladjah.

(7) Ta direktiva je popolnoma v skladu z 
modro knjigo28, ki je poudarila potrebo po 
povečanju števila delovnih mest in njihove 
kakovosti v pomorskem sektorju za 
evropske državljane ter pomen izboljšanja 
delovnih pogojev na ladjah.

__________________ __________________

COM(2007) 575 final z dne 
10. oktobra 2007.

COM(2007)0575 z dne 10. oktobra 2007.

Or. fr
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ta direktiva je tudi v skladu s 
strategijo Evropa 2020 in njenimi cilji na 
področju zaposlovanja ter strategijo, ki jo 
je Komisija opredelila v sporočilu z 
naslovom Program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta: evropski 
prispevek k polni zaposlenosti1a.

__________________
1a COM(2010)0682.

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Socialni partnerji v pomorskem in 
ribiškem sektorju so sklenili sporazum, ki 
je bistven za dobro izvajanje te direktive. Z 
njim so ustrezno uravnotežili potrebo po 
izboljšanju delovnih pogojev pomorščakov 
in po upoštevanju posebnosti tega 
sektorja.

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ob upoštevanju tehnološkega razvoja v 
zadnjih letih, zlasti glede komunikacijske 
tehnologije, bi bilo treba posodobiti 
zahteve glede obveščanja in posvetovanja.

(9) Ob upoštevanju tehnološkega razvoja v 
zadnjih letih, zlasti glede komunikacijske 
tehnologije, bi bilo treba posodobiti 
zahteve glede obveščanja in posvetovanja
ter jih uporabljati na najbolj primeren 
način, zlasti na daljavo z novo 
komunikacijsko in informacijsko 
tehnologijo.

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pravice pomorščakov, zajetih v tej 
direktivi, ki jih priznavajo države članice v 
nacionalni zakonodaji za izvajanje direktiv 
2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 
98/59/ES in/ali 2001/23/ES, bi bilo treba 
spoštovati.

(10) Pravice pomorščakov, zajetih v tej 
direktivi, ki jih priznavajo države članice v 
nacionalni zakonodaji za izvajanje direktiv 
2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 
98/59/ES in/ali 2001/23/ES, bi bilo treba 
spoštovati. S prenosom te direktive 
nikakor ne bi smeli utemeljevati 
kakršnega koli poslabšanja obstoječega 
stanja v posameznih državah članicah.

Or. fr

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/38/ES
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 10 se vstavi naslednji 
odstavek:

„4a. Član posebnih pogajalskih teles ali 
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član evropskega sveta delavcev ali njun 
predstavnik, ki je član posadke plovila, se 
lahko udeleži sestankov posebnih 
pogajalskih teles ali evropskega sveta 
delavcev ali katerega koli drugega 
sestanka, ki je v skladu s postopkom, 
opredeljenim v členu 6(3), če v času 
sestanka ni na morju ali v pristanišču 
države, ki ni država, v kateri ima podjetje 
sedež.

Sestanki se po možnosti načrtujejo tako, 
da se jih člani posadke plovil lahko 
udeležijo.

Kadar ni mogoče fizično zastopati člana 
pogajalskih teles ali člana evropskega 
sveta delavcev ali njunega predstavnika, 
ki je član posadke plovila, se karseda 
učinkovito uporablja nova 
komunikacijska in informacijska 
tehnologija, da se omogoči čim večja 
zastopanost zaposlenih.“

Or. fr

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – točka 1
Direktiva 2002/14/ES
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:

„3. Države članice lahko odstopajo od te 
direktive s posebnimi določbami za 
posadke plovil, ki redno vozijo na odprtem 
morju, če take posebne določbe 
zagotavljajo enakovredno raven varstva 
pravice do obveščanja in posvetovanja ter 
njeno učinkovito uveljavljanje s strani 
zadevnih zaposlenih.“

V členu 3 se črta odstavek 3.

Or. fr
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – točka 1 
Direktiva 98/59/ES
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 1 se spremeni: (1) Člen 1 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se doda naslednja 
točka (c):

v členu 1(2) se črta točka (c). 

„(c) „prenos“ se razlaga v smislu 
Direktive 2001/23/ES.“

(b) v členu 1(2) se črta točka (c).

Or. fr

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 4 – točka 2
Direktiva 98/59/ES
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se načrtovani kolektivni odpusti 
nanašajo na člane posadke morskega 
plovila, se uradno obvestilo pošlje 
pristojnemu organu države, pod zastavo 
katere plovilo pluje.

Kadar se načrtovani kolektivni odpusti 
nanašajo na člane posadke morskega 
plovila, delodajalec o tem uradno obvesti 
pristojni organ države, pod zastavo katere 
plovilo pluje.

Or. fr

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 4 – točka 3
Direktiva 98/59/ES
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V členu 4 se vstavi naslednji 
odstavek 1a:

črtano

„1a. Kadar se načrtovani kolektivni 
odpusti članov posadke izvedejo v 
povezavi s prenosom morskega plovila ali 
izhajajo iz njega, lahko države članice po 
posvetovanju s socialnimi partnerji 
pristojni javni organ pooblastijo, da v 
celoti ali deloma odstopi od obdobja iz 
odstavka 1, in sicer v naslednjih 
okoliščinah:

(a) predmet prenosa je izključno eno ali 
več morskih plovil,

(b) delodajalec uporablja eno samo 
morsko plovilo.“

Or. fr

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 5 – točka 1
Direktiva 2001/23/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: črtano

„2. Ta direktiva se uporablja, brez 
poseganja v odstavek 3, kadar in v kolikor 
je podjetje, obrat ali del podjetja ali 
obrata, ki se prenese, na ozemlju, na 
katerem velja Pogodba.“

Or. fr

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 5 – točka 2
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Direktiva 2001/23/ES
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta direktiva se uporablja za prenos 
morskega plovila, ki je registrirano v 
državi članici in/ali pluje pod zastavo 
države članice ter predstavlja podjetje, 
obrat ali del podjetja ali obrata za namene 
te direktive, tudi če ni na ozemlju, na 
katerem velja Pogodba.

3. Ta direktiva se uporablja za prenos 
morskega plovila v okviru prenosa 
podjetja, obrata ali dela podjetja ali obrata 
v smislu odstavka 1 pod pogojem, da je 
preneseni del na ozemlju, na katerem 
velja Pogodba, ali da je podjetje, obrat ali 
del podjetja ali obrata, ki se prenese, na 
ozemlju, na katerem velja Pogodba.

Ta direktiva se ne uporablja, če je 
predmet prenosa izključno eno ali več 
morskih plovil.

Or. fr

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 5 – točka 3
Direktiva 2001/23/ES
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Doda se naslednji odstavek 4: črtano

„4. Države članice lahko po posvetovanju 
s socialnimi partnerji določijo, da se 
poglavje II te direktive ne uporablja v 
naslednjih okoliščinah:

(a) predmet prenosa je izključno eno ali 
več morskih plovil,

(b) podjetje ali obrat, ki se prenese, 
uporablja eno samo morsko plovilo.“

Or. fr



PE541.670v01-00 14/15 PR\1040773SL.doc

SL

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do pet let po datumu 
začetka veljavnosti tega sklepa. Države 
članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje dve leti po datumu 
začetka veljavnosti tega sklepa. Države 
članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

Or. fr
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OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je izboljšati delovne pogoje za pomorščake, ki delajo na plovilih, 
ki plujejo pod zastavo ene od 28 držav članice Evropske unije, upoštevaje posebnosti 
pomorskega sektorja. Ta predlog direktive vključuje revizijo petih veljavnih direktiv, v 
katerih so pomorščaki izključeni iz njihovega področja uporabe. Komisija je poudarila, da 
izključitve pomorščakov iz področja uporabe teh direktiv niso bile predvidene v njenih 
prvotnih predlogih, ampak so se o njih odločili po pogajanjih z drugimi partnerji. 

Te direktive so: Direktiva 2008/94/ES o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti 
delodajalca, Direktiva 2009/38/ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev, 
Direktiva 2002/14/ES o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci, 
Direktiva 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti in 
Direktiva 2001/23/ES o ohranjanju pravic delavcev v primeru prenosa podjetij. 

Odbor Parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve je na koncu prejšnjega zakonodajnega 
obdobja zavrnil osnutek poročila o tem predlogu. Glavni razlog za to je dejstvo, da je bilo 
poročilo zaradi pomanjkanja časa pripravljeno v naglici. 
Okoliščine pa so se nato spremenile, saj so glavni socialni partnerji na evropski ravni pred 
nekaj tedni dosegli pomemben dogovor o tem predlogu Komisije. Poročevalka toplo 
pozdravlja ta dogovor, ki omogoča napredek in odpravo diskriminacije pomorščakov in 
nelojalne konkurence med državami članicami, ki si prizadevajo izboljšati delovne pogoje in 
ne uporabljajo izključitev oziroma zelo malo, in državami članicami, ki jih uporabljajo v 
celoti. Pozdravlja tudi, da so socialni partnerji uspeli uravnotežiti večje varstvo delavcev in 
varstvo konkurenčnosti pomorskega sektorja, kar je izredno pomembno za prihodnost 
Evropske unije. 

Poročevalka se želi tudi zahvaliti socialnim partnerjem za njihovo vzajemno delo, ki bo 
pomorski sektor, za katerega je bilo v zadnjih nekaj letih vedno manj zanimanja, zopet 
naredilo privlačnega. Poudarja, da bo z izboljšanjem delovnih pogojev za pomorščake v tem 
sektorju zavel nov veter in da bo to prispevalo k uresničitvi cilja, ki ga je Komisija določila v 
modri knjigi, objavljeni 10. oktobra 2007, in sicer, da bi povečali število delavcev v 
pomorskem in ribiškem sektorju ter hkrati izboljšali njihove delovne pogoje, saj prvega cilja 
ni mogoče doseči brez drugega. 

Pozdravlja tudi delo poročevalcev v senci vseh političnih skupin v Odboru za zaposlovanje in 
socialne zadeve. Želi se jim zahvaliti, da so izrazili svoja stališča in tako omogočili, da je 
lahko upoštevala njihove pomisleke in jih kar najbolje vključila v osnutek poročila.

Poročevalka vabi, da na podlagi navedenih ciljev in metode podprete ta osnutek poročila.


