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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 

niewspółmiernych kosztów, 
administracyjnych i prawnych ograniczeń, 

które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

przedsiębiorstw rodzinnych, będących 

nośnikami trwałego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu wzrostu oraz 

generujących 85% nowych miejsc pracy w 
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Unii Europejskiej.  

Poprawka  2 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Już w 2006 r. w zielonej księdze 

Komisji zatytułowanej „W kierunku 

przyszłej unijnej polityki morskiej” 

podkreślono znaczenie stworzenia 

zintegrowanych ram prawnych w celu 

zwiększenia konkurencyjności tego 

sektora. 

 

Poprawka  3 

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 sytuacje dyskryminujące 

marynarzy, środki wprowadzające takie 

wyłączenia powinny zostać zniesione.  

 

Poprawka  4 

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 

(5) Obecna sytuacja prawna, wynikająca 

po części ze specyfiki zawodu marynarza, 
może skutkować nierównym traktowaniem 

pracowników tej samej kategorii w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

w zależności od tego, czy państwa te 

stosują wyłączenia i odstępstwa 
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przepisach. Znaczna liczba państw 

członkowskich wykorzystywała 

wspomnianą możliwość wyłączeń w 

ograniczonym stopniu. 

przewidziane w obowiązujących 

przepisach. Znaczna liczba państw 

członkowskich wykorzystywała w 

ograniczonym stopniu te wyłączenia i 

odstępstwa, a osiem państw 

członkowskich1a w ogóle z nich nie 

korzystało, natomiast objęło marynarzy 

układami zbiorowymi, które zapewniają 

pewien poziom ochrony. Ponadto wejście 

w życie w sierpniu 2013 r. konwencji 

MOP o pracy na morzu jest krokiem 

naprzód ku zagwarantowaniu równych 

warunków na szczeblu międzynarodowym 

w odniesieniu do niektórych praw 

pracowniczych, lecz nie do wszystkich. 

Wyłączenia stają się ponadto przyczyną 

nieuczciwej konkurencji między 

państwami członkowskimi, której należy 

położyć kres, zapewniając w obrębie Unii 

równe warunki działania. 

 __________________ 

 1a Bułgaria, Republika Czeska, Hiszpania, 

Francja, Austria, Polska, Słowenia i 

Szwecja. 

 

Poprawka  5 

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 w pełni 

zgodna z niebieską księgą, w której 
podkreślono potrzebę zwiększenia liczby i 

podwyższenia jakości miejsc pracy w 

sektorze morskim dla obywateli Europy 

oraz wagę poprawy warunków pracy na 

pokładach statków, między innymi dzięki 

inwestycjom w badania, edukację, 

szkolenia oraz zdrowie i bezpieczeństwo. 

_________________  

28 COM(2007) 575 final z 10 października 

2007 r. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Niniejsza dyrektywa jest również 

zgodna ze strategią „Europa 2020” i z jej 

celami w obszarze zatrudnienia oraz ze 

strategią Komisji przedstawioną w 

komunikacie pt. „Program na rzecz 

nowych umiejętności i zatrudnienia: 

europejski wkład w pełne zatrudnienie”1a. 

 __________________ 

 1a COM(2010) 682. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7b) Zgodnie z komunikatem Komisji pt. 

„Niebieski wzrost: szanse dla 

zrównoważonego wzrostu w sektorach 

morskich” w niebieskiej gospodarce 

pracuje około 5,4 miliona osób, które 

wytwarzają wartość dodaną brutto w 

kwocie prawie 500 mld EUR rocznie1a. 

 __________________ 

 1a COM(2012)494. 

 

Poprawka  8 

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 
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przepisów niniejszej dyrektywy. W ramach 

tego porozumienia znaleziono właściwą 

równowagę między koniecznością 

poprawy warunków pracy marynarzy a 

potrzebą uwzględnienia szczególnego 

charakteru sektora. 

 

Poprawka  9 

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 spełniać 

w najbardziej adekwatny sposób, włącznie 

z korzystaniem z nowych technologii do 

celów komunikacji na odległość. 

 

Poprawka  10 

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 nie powinna prowadzić do 

pogorszenia się sytuacji w danym 

państwie członkowskim, jeśli jest ona 

obecnie lepsza. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 11 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (11a) Marynarze mają prawo do 

bezpiecznego miejsca pracy spełniającego 

normy bezpieczeństwa i powinni mieć 

zapewnione uczciwe warunki zatrudnienia 

oraz godne warunki życia i pracy włącznie 

z ochroną socjalną i szkoleniami 

zawodowymi.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11b) Konwencja o pracy na morzu z 2006 

r. określa prawa marynarzy do godnych 

warunków pracy w wielu dziedzinach oraz 

przewiduje spójne prawa i ochronę w 

miejscu pracy dotyczące wszystkich 

marynarzy niezależnie od ich 

obywatelstwa i bandery statku. Konwencja 

ma na celu zarówno zapewnienie godnych 

warunków pracy marynarzom, jak i 

zagwarantowanie uczciwej konkurencji 

armatorom dzięki jej ogólnoświatowemu 

zastosowaniu. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (11c) Unia powinna nieustannie dążyć do 

poprawy warunków życia i pracy na 

pokładach statków oraz do wykorzystania 

potencjału innowacji, aby uczynić sektor 

morski atrakcyjniejszym dla unijnych 

marynarzy, w tym dla młodych 
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pracowników. W związku z tym Komisja 

powinna opracować program zachęcający 

młodych ludzi do podejmowania pracy w 

tym sektorze. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 d (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (11d) Unia powinna dążyć do poprawy 

komunikacji przez internet na pokładzie 

statków, przykładowo poprzez zwiększenie 

dostępności internetu oraz zapewnienie 

rozsądnego korzystania z niego na 

pokładzie w celu pogłębionego stosowania 

dyrektyw 2008/94/WE, 2009/38/WE, 

2002/14/WE, 98/59/WE, 2001/23/WE 

zmienionych niniejszą dyrektywą. 

 

Poprawka  15 

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 bądź jego przedstawiciel 

będący członkiem załogi statku morskiego 

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 zebrania nie znajduje się na 

morzu ani w porcie państwa innego niż 

państwo, w którym ma siedzibę 



 

 

 PE559.012/ 8 

 PL 

przedsiębiorstwo. 

 Zebrania są w miarę możliwości 

planowane tak, aby ułatwić udział 

członków będących członkami załóg 

statków morskich. 

 Aby maksymalnie umożliwić 

reprezentowanie pracowników, w 

przypadku gdy członek specjalnego 

zespołu negocjacyjnego lub europejskiej 

rady zakładowej bądź jego przedstawiciel 

będący członkiem załogi statku morskiego 

nie może wziąć udziału w zebraniu, 

wykorzystuje się w miarę możliwości nowe 

technologie komunikacyjne i 

informacyjne.”; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – punkt 1 

Dyrektywa 2002/14/WE 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreśla się art. 3 ust. 3. 

‘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.”. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – punkt 1  

Dyrektywa 98/59/WE 

Artykuł 1 
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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:  

„c) „przejęcie” interpretowane jest w 

rozumieniu dyrektywy 2001/23/WE.”; 

 

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

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – punkt 2 

Dyrektywa 98/59/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy 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. 

 

Poprawka  19 

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 
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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.”. 

 

 

Poprawka  20 

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.”; 

 

 

Poprawka  21 

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, będących 

częścią przejęcia przedsiębiorstwa, 

zakładu lub części przedsiębiorstwa lub 

zakładu w rozumieniu ust. 1 i 2, pod 

warunkiem że przejmujący znajduje się na 

obszarze objętym zakresem terytorialnym 

Traktatu lub że przejmowane 
przedsiębiorstwo, zakład lub część 

przedsiębiorstwa lub zakładu pozostają na 

obszarze objętym zakresem terytorialnym 

Traktatu. 
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 Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania, 

jeżeli przedmiotem przejęcia jest wyłącznie 

jeden lub więcej statków morskich. 

 

Poprawka  22 

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.”. 

 

 

Poprawka  23 

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. 

 

 

 

 


