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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 povzročanju 

nesorazmernih stroškov in uvajanju 

upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, 

ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj 

malih in srednjih podjetij ter družinskih 

podjetij, ki so gonilo trajnostnega in 

vključujočega razvoja in ustvarijo 85 % 

novih delovnih mest v Evropski uniji.  

 

Predlog spremembe  2 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Že leta 2006 je bil v zeleni knjigi 

Komisije z naslovom „Prihodnji pomorski 

politiki naproti“ poudarjen pomen uvedbe 

enotnega pravnega okvira za večjo 

konkurenčnost tega sektorja. 

 

Predlog spremembe  3 

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 ustvarja razmere, v 

katerih so pomorščaki diskriminirani, bi 

bilo treba ukrepe za uvedbo takšnih 

izključitev odpraviti.  

 

Predlog spremembe  4 

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, ki je deloma 

posledica posebne narave poklica 

pomorščaka, 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 te izključitve in odstopanja 

uporabilo v omejenem obsegu, v osmih 

državah članicah1a pa, ki jih sploh niso 

uporabile, so pomorščaki zajeti v 

kolektivnih pogodbah, ki zagotavljajo 

določeno raven varstva. Poleg tega je 

začetek veljavnosti konvencije 

Mednarodne organizacije dela o delovnih 
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standardih v pomorstvu v avgustu 2013 

korak v pravo smer, ki na mednarodni 

ravni zagotavlja enake konkurenčne 

pogoje za nekatere pravice zaposlenih, 

vendar ne za vse. Izključitve tudi 

ustvarjajo nelojalno konkurenco med 

državami članicami, ki jo je treba 

odpraviti, v Uniji pa zagotoviti enake 

konkurenčne pogoje. 
 __________________ 

 1a Bolgarija, Češka republika, Španija, 

Francija, Avstrija, Poljska, Slovenija in 

Švedska 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Modra knjiga 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 povsem v skladu z 

modro knjigo, v kateri je poudarjena 

potreba po povečanju števila delovnih mest 

in njihove kakovosti v pomorskem sektorju 

za evropske državljane ter pomen 

izboljšanja delovnih pogojev na ladjah, 

med drugim z naložbami v raziskave, 

izobraževanje, usposabljanje ter zdravje in 

varnost. 

_________________  

28 COM (2007)0575 z dne 10. oktobra 

2007. 

 

 

Predlog spremembe  6 

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 predstavila v sporočilu z 

naslovom „Program za nova znanja in 
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spretnosti ter delovna mesta: evropski 

prispevek k polni zaposlenosti“1a. 

 __________________ 

 1a COM(2010)0682. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7b) Sporočilo Komisije „Modra rast: 

možnosti za trajnostno rast v morskem in 

pomorskem sektorju“ navaja, da je v 

„modrem“ gospodarstvu približno 5,4 

milijonov delovnih mest, njegova bruto 

dodana vrednost pa znaša skoraj 500 

milijard EUR letno1a. 

 __________________ 

 1a (COM(2012)0494). 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (8a) Socialni partnerji v pomorskem in 

ribiškem sektorju so dosegli 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. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ob upoštevanju tehnološkega razvoja v (9) Ob upoštevanju tehnološkega razvoja v 
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zadnjih letih, zlasti glede komunikacijske 

tehnologije, bi bilo treba posodobiti 

zahteve glede obveščanja in posvetovanja. 

zadnjih letih, zlasti glede komunikacijske 

tehnologije, bi bilo treba posodobiti 

zahteve glede obveščanja in posvetovanja 

ter jih uporabiti na najbolj primeren 

način, tudi z uporabo novih tehnologij za 

komuniciranje na daljavo. 

 

Predlog spremembe  10 

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 

nazadovanja glede na stanje, ki že 

prevladuje v posamezni državi članici. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (11a) Pomorščaki imajo pravico do 

varnega in zanesljivega delovnega mesta, 

kjer se spoštujejo varnostni standardi, 

zanje pa morajo veljati pošteni pogoji 

zaposlovanja in imeti morajo spodobne 

življenjske in delovne pogoje, ki 

vključujejo socialno zaščito in strokovno 

usposabljanje.  

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Konvencija o delovnih standardih v 

pomorstvu iz leta 2006 določa pravico 

pomorščakov do pogojev dela na številnih 

področjih ter zagotavlja enotne pravice in 

varstvo pri delu za vse pomorščake ne 

glede na državljanstvo ali državo zastave. 

Namen konvencije je, da bi z njeno 

uveljavitvijo na svetovni ravni dosegli 

spodobne delovne pogoje za pomorščake 

in zagotovili pošteno konkurenco za 

lastnike ladij. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (11c) Unija bi si morala vedno prizadevati 

za izboljšanje delovnih in življenjskih 

pogojev na ladjah ter izkoristiti potencial 

za inovacije, da bi pomorski sektor 

naredila bolj privlačen za pomorščake 

Unije in mlade delavce. Komisija bi 

morala pripraviti program, s katerim bi 

spodbudila udeležbo mladih v sektorju. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (11d) Unija bi si morala prizadevati za 

izboljšanje internetnih komunikacij na 

ladjah, na primer z večjo dostopnostjo 

interneta ter zagotavljanjem njegove 

razumne uporabe na ladjah, s čimer bi 

pospešila izvajanje direktiv 2008/94/ES, 

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

2001/23/ES, kakor so bile spremenjene s 

to direktivo. 
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Predlog spremembe  15 

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 doda naslednji 

odstavek: 

 ‘4a. Član posebnega pogajalskega telesa 

ali Evropskega sveta delavcev ali njun 

predstavnik, ki je član posadke morskega 

plovila, ima pravico do udeležbe na 

sestankih posebnega pogajalskega telesa 

ali Evropskega sveta delavcev ali na 

drugih sestankih v vseh postopkih, 

določenih v skladu s členom 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, ki so člani posadk plovil, 

lahko udeležijo. 

 Da se omogoči čim večja zastopanost 

zaposlenih, se, če je le mogoče, kadar se 

član posebnega pogajalskega telesa ali 

Evropskega sveta delavcev ali njegov 

namestnik, ki je član posadke morskega 

plovila, ne more udeležiti sestanka, 

uporablja nova komunikacijska in 

informacijska tehnologija.“ 

 

Predlog spremembe  16 

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: Člen 3(3) se črta. 

‘3. Države članice lahko odstopajo od te  
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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.“ 

 

Predlog spremembe  17 

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): 

 

‘(c) „prenos“ se razlaga v smislu 

Direktive 2001/23/ES.“ 

 

(b) v členu 1(2) se črta točka (c).  v členu 1(2) se črta točka (c).  

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 4 – točka 2 

Direktiva 98/59/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 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. 

 

Predlog spremembe  19 

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.“ 

 

 

Predlog spremembe  20 

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.“ 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 5 – točka 2 

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 

3. Ta direktiva se uporablja za prenos 

morskega plovila, ki je del prenosa 
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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.“ 

podjetja, obrata ali dela podjetja ali obrata 

v smislu odstavkov 1 in 2, pod pogojem, 

da je pridobitelj na ozemlju, na katerem 

velja Pogodba, ali da podjetje, obrat ali del 

podjetja ali obrata, ki se prenaša, ostaja na 

ozemlju, na katerem velja Pogodba.“ 

 Ta direktiva se ne uporablja, če je 

predmet prenosa izključno eno ali več 

morskih plovil. 

 

Predlog spremembe  22 

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.“ 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 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 do dve leti po datumu 

začetka veljavnosti tega sklepa. Države 

članice o tem takoj obvestijo Komisijo. 

 

 

 


