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_____________________________________________________________ 

 

Amendamentul 1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), Parlamentul European și 

Consiliul, în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, pot adopta, prin 

intermediul unor directive, cerințe minime 

cu punere în aplicare treptată care vizează 

îmbunătățirea condițiilor de muncă, 

protecția lucrătorilor în cazul rezilierii 

contractului lor de muncă, informarea și 

consultarea lucrătorilor, precum și mediul 

de muncă, pentru a proteja sănătatea și 

siguranța lucrătorilor. Astfel de directive 

trebuie să evite impunerea de constrângeri 

administrative, financiare și juridice care 

pot frâna înființarea și dezvoltarea 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), Parlamentul European și 

Consiliul, în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, pot adopta, prin 

intermediul unor directive, cerințe minime 

cu punere în aplicare treptată care vizează 

îmbunătățirea condițiilor de muncă, 

protecția lucrătorilor în cazul rezilierii 

contractului lor de muncă, informarea și 

consultarea lucrătorilor, precum și mediul 

de muncă, pentru a proteja sănătatea și 

siguranța lucrătorilor. Astfel de directive 

trebuie să evite impunerea de costuri 

disproporționate, de constrângeri 

administrative și juridice care pot frâna 

înființarea și dezvoltarea întreprinderilor 

mici și mijlocii și a întreprinderilor 

familiale, care reprezintă vectori pentru o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii 

și generează 85% din noile locuri de 
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muncă la nivelul Uniunii Europene.  

 

 

Amendamentul  2 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Încă în 2006, Cartea verde a 

Comisiei întitulată „Către o viitoare 

politică maritimă a Uniunii” sublinia 

importanța stabilirii unui cadru juridic 

integrat pentru a îmbunătăți 

competitivitatea sectorului. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În măsura în care existența și/sau 

posibilitatea de a introduce excluderi nu 

este justificată prin argumente obiective, 

ele ar trebui eliminate. 

(3) În măsura în care existența și/sau 

posibilitatea de a introduce excluderi nu 

este justificată prin argumente obiective și 

dacă acestea creează de fapt situații 

discriminatorii pentru navigatori, 

măsurile de introducere a acestor 

excluderi ar trebui eliminate.  

 

Amendamentul  4 

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 

(5) Situația legislativă actuală, care se 

datorează în parte naturii specifice a 

profesiei de navigator, generează un 

tratament inegal al aceleiași categorii de 

lucrători de către state membre diferite, în 
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legislația actuală. Un număr important de 

state membre au utilizat rar excluderile. 

funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu 

excepțiile și derogările permise de 

legislația actuală. Un număr important de 

state membre au utilizat rar respectivele 

scutiri și derogări, iar opt state membre1a 

nu au recurs la ele deloc, navigatorii fiind 

acoperiți prin contracte colective, care 

oferă un anumit nivel de protecție. În 

plus, intrarea în vigoare în august 2013 a 

Convenției OIM privind munca în 

domeniul maritim reprezintă un pas în 

direcția bună, garantând condiții 

uniforme la nivel internațional pentru 

unele drepturi ale angajaților, dar nu 

pentru toate. Mai mult, excluderile 

creează o situație de concurență neloială 

între statele membre care trebuie 

remediată și este necesar să se asigure 

condiții de concurență echitabile în cadrul 

Uniunii. 

 

 __________________ 

 1a Bulgaria, Republica Cehă, Spania, 

Franța, Austria, Polonia, Slovenia și 

Suedia. 

 

Amendamentul  5 

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. 

(7) Prezenta directivă respectă pe deplin 

Cartea albastră, care 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, printre altele 

prin intermediul unor investiții în 

cercetare, educație, formare, sănătate și 

securitate. 

_________________  

28COM (2007) 575 final din 10 octombrie 

2007. 
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Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Prezenta directivă este, de asemenea, 

în conformitate cu Strategia Europa 2020 

și cu obiectivele sale în domeniul ocupării 

forței de muncă, precum și cu strategia 

stabilită de Comisie în Comunicarea sa 

intitulată: „O agendă pentru noi 

competențe și locuri de muncă: o 

contribuție europeană la ocuparea 

integrală a forței de muncăˮ. 

 __________________ 

 1a COM(2010)0682. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) Potrivit Comunicării Comisiei 

intitulate: „«Creșterea albastră»: 

oportunități pentru o creștere sustenabilă 

în domeniul marin și maritimˮ, economia 

„albastră” reprezintă circa 5,4 milioane 

de locuri de muncă și generează o valoare 

adăugată brută de aproape 500 miliarde 

EUR pe an1a. 

 __________________ 

 1a COM(2012)0494. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (8a) Partenerii sociali din sectorul 

maritim și al pescuitului au ajuns la un 
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acord de  importanță vitală pentru 

punerea în aplicare corespunzătoare a 

prezentei directive. Acest acord asigură 

un echilibru adecvat între necesitatea de a 

îmbunătăți condițiile de muncă ale 

navigatorilor și nevoia de a ține seama în 

mod corespunzător de caracteristicile 

specifice ale sectorului. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Având în vedere evoluțiile tehnologice 

din ultimii ani, în special în ceea ce 

privește tehnologia comunicațiilor, 

cerințele privind informarea și consultarea 

ar trebui actualizate. 

(9) Având în vedere evoluțiile tehnologice 

din ultimii ani, în special în ceea ce 

privește tehnologia comunicațiilor, 

cerințele în materie de informare și 

consultare ar trebui actualizate și aplicate 

în modul cel mai adecvat, inclusiv prin 

utilizarea noilor tehnologii de comunicare 

la distanță. 

 

Amendamentul  10 

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, 

98/59/CE și/sau 2001/23/CE ar trebui să fie 

respectate. Transpunerea prezentei 

directive nu ar trebui să justifice niciun 

regres al situației care există deja într-un 

stat membru. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 
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Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (11a) Navigatorii au dreptul la un loc de 

muncă sigur și ferit de pericole, unde să 

se respecte normele de siguranță, iar 

aceștia ar trebui să beneficieze de condiții 

echitabile de încadrare în muncă, precum 

și de condiții de muncă și de viață decente, 

inclusiv de protecție socială și formare 

profesională.  

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Convenția OIM din 2006 privind 

munca în domeniul maritim stabilește 

dreptul navigatorilor la condiții de muncă 

decente într-o gamă largă de situații și 

prevede drepturi coerente și protecție la 

locul de muncă pentru toți navigatorii, 

indiferent de naționalitate sau de 

pavilionul navei. Convenția vizează atât 

să asigure condiții de lucru decente 

pentru marinari, cât și să garanteze 

condiții de concurență loială pentru 

armatori prin aplicarea sa la nivel 

mondial. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (11c) Uniunea ar trebui să depună mereu 

eforturi în scopul de a îmbunătăți 

condițiile de muncă și de viață la bordul 

navelor și să exploateze potențialul de 

inovare pentru ca sectorul maritim să 

devină mai atractiv pentru marinarii din 
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Uniune, inclusiv pentru lucrătorii tineri. 

În consecință, Comisia ar trebui să 

elaboreze o agendă care să încurajeze 

tinerii să lucreze în sector. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (11d) Uniunea ar trebui să urmărească 

îmbunătățirea comunicațiilor prin 

internet la bordul navelor, ameliorând, 

spre exemplu, accesul la internet și 

asigurând o utilizare rezonabilă la bord a 

acestuia pentru a contribui la punerea în 

aplicare a directivelor 2008/94/CE, 

2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE, 

2001/23/CE astfel cum au fost modificate 

de prezenta directivă. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 a (nou) 

Directiva 2009/38/CE 

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) La articolul 10 se adaugă următorul 

alineat: 

 „4a. Un membru al unui organism special 

de negociere sau al comitetului european 

de întreprindere sau reprezentantul său, 

care este membru al echipajului unei 

nave maritime, are dreptul de a participa 

la o reuniune a organismului special de 

negociere sau a comitetului european de 

întreprindere sau la orice altă reuniune în 

cadrul procedurii instituite în temeiul 

articolului 6 alineatul (3), dacă 

acesta/aceasta nu se află pe mare sau 

într-un port dintr-un alt stat decât cel în 

care își are sediul întreprinderea în 
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momentul în care are loc reuniunea. 

 Ori de câte ori este posibil, reuniunile 

sunt programate astfel încât să se 

faciliteze participarea membrilor care fac 

parte din echipaje ale navelor maritime. 

 Cu scopul de a maximiza posibilitățile de 

reprezentare a lucrătorilor, noile 

tehnologii ale informației și 

comunicațiilor se utilizează ori de câte ori 

este posibil, în cazul în care un membru al 

unui organism special de negociere sau al 

comitetului european de întreprindere sau 

reprezentantul său, care este membru al 

echipajului unei nave, nu poate fi prezent 

fizic la o reuniune.ˮ 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – punctul 1 

Directiva 2002/14/CE 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3 alineatul (3) se înlocuiește cu 

următorul text: 

Articolul 3 alineatul (3) se elimină. 

‘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.” 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – punctul 1  

Directiva 98/59/CE 

Articolul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Articolul 1 se modifică după cum 

urmează: 

(1) Articolul 1 se modifică după cum 

urmează: 

(a) La alineatul (1) se adaugă litera (c) cu 

următorul text: 

 

‘(c) «transfer»” se interpretează în sensul 

Directivei 2001/23/CE.” 

 

(b) La articolul 1 alineatul (2), litera (c) se 

elimină.  

La articolul 1 alineatul (2), litera (c) se 

elimină.  

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – punctul 2 

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, 

angajatorul notifică autoritatea 

competentă a statului de pavilion. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – punctul 3 

Directiva 98/59/CE 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) La articolul 4, se introduce următorul 

alineat (1a): 

eliminat 

‘1a. 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 
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abilitatea de a se abate, parțial sau total, 

de la termenul menționat la alineatul (1) 

în următoarele circumstanțe: 

(a) obiectul transferului îl reprezintă 

exclusiv una sau mai multe nave 

maritime, 

 

(b) angajatorul operează doar o singură 

navă.” 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – punctul 1 

Directiva 2001/23/CE 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Alineatul (2) se înlocuiește cu 

următorul text: 

eliminat 

‘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.” 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – punctul 2 

Directiva 2001/23/CE 

Articolul 1 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 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. Prezenta directivă se aplică transferului 

unei nave maritime care face parte din 

transferul unei întreprinderi, al unei 

unități sau al unei părți de întreprindere 

sau de unitate în sensul alineatelor (1) și 

(2), cu condiția ca cesionarul să fie situat  

în domeniul de aplicare teritorială al 

tratatului sau ca întreprinderea, unitatea 

sau partea de întreprindere sau de unitate 
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transferată să rămână în acest domeniu 

de aplicare. 

 Prezenta directivă nu se aplică în cazul în 

care obiectul transferului îl constituie 

exclusiv una sau mai multe nave 

maritime. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – punctul 3 

Directiva 2001/23/CE 

Articolul 1 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3) Se adaugă următorul alineat (4): eliminat 

‘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.” 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1. Statele membre asigură intrarea în 

vigoare a actelor cu putere de lege și a 

actelor administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive cel mai târziu 

la 5 ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive. Statele membre 

comunică de îndată Comisiei textele 

respectivelor acte. 

1. Statele membre asigură intrarea în 

vigoare a actelor cu putere de lege și a 

actelor administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive cel mai târziu 

la doi ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive. Statele membre 

comunică de îndată Comisiei textele 

respectivelor acte. 
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