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Dotyczy: Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy 
Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej 
między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską 
Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu 
z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE 
– Podejście ogólne 

 
 
Delegacje otrzymują w załączeniu oświadczenie Słowenii dotyczące powyższego wniosku, do włączenia 
do protokołu Rady. 
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Oświadczenie Republiki Słowenii 

 

„Republika Słowenii podtrzymuje ogólne zastrzeżenie do przedmiotowego wniosku, w szczególności do 

kwestii wybranej podstawy prawnej oraz mechanizmu wykonawczego.  

 

Republika Słowenii uważa, że z uwagi na fakt, iż proponowana dyrektywa ma na celu wdrożenie, a raczej 

uzupełnienie dyrektywy 2009/13/WE (przyjętej na podstawie art. 139 ust. 2 Traktatu WE, obecnie art. 

155 ust. 2 TFUE), która z kolei wprowadza w życie i uzupełnia umowę pomiędzy partnerami społecznymi 

wdrażającą konwencję MLC 2006, byłoby bardziej logiczne zmienić dyrektywę 2009/13/WE, bazując na 

tej samej podstawie prawnej, lub zmienić przynajmniej dyrektywę 2009/21/WE w sprawie zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi państwa bandery.  

 

Zdaniem Republiki Słowenii takie podejście byłoby bardziej zgodne z zasadami, którymi należy się 

kierować przy wyborze podstawy prawnej, a także służyłoby lepszemu stanowieniu prawa, uproszczeniu i 

przejrzystości.  

 

Republika Słowenii uważa, że rozwiązanie tej kwestii przyjęte w ramach podejścia ogólnego nie jest 

odpowiednie i że państwa członkowskie napotkają na trudności przy transpozycji dyrektywy do swoich 

systemów prawnych.” 

 
_______________ 


