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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 

 
 
Wprowadzenie 
 

1. W dniu 23 marca 2012 r. Komisja przesłała wyżej wymieniony wniosek Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie.  
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Treść wniosku 

 

2. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęła Konwencję o pracy na morzu z 2006 r. 

(konwencja MLC 2006) w dniu 23 lutego 2006 r. W dniu 20 sierpnia 2012 r. 30 państw 

członkowskich należących do MOP, które posiadają statki o łącznej pojemności odpowiadającej 

co najmniej 33% światowej pojemności brutto, złożyło dokumenty ratyfikacyjne. Wskutek tego 

konwencja MLC 2006 wejdzie w życie w dniu 20 sierpnia 2013 r. jako wiążący instrument prawa 

międzynarodowego. Konwencja MLC 2006 przewiduje kompleksowe prawa i ochronę w miejscu 

pracy dla wszystkich marynarzy, niezależnie od ich obywatelstwa i bandery statku. Ma ona na celu 

zarówno osiągnięcie godnych warunków pracy dla marynarzy, jak i zapewnienie uczciwej 

konkurencji właścicielom statków przestrzegającym surowych norm. Ma zastosowanie do żeglugi 

międzynarodowej i obejmuje kwestie zasadnicze, takie jak minimalne wymagania dla marynarzy do 

pracy na statku (tytuł 1 konwencji MLC 2006), warunki zatrudnienia (tytuł 2), zakwaterowanie, 

zaplecze rekreacyjne, wyżywienie i zaopatrzenie w żywność (tytuł 3), ochronę zdrowia, opiekę 

medyczną, zabezpieczenie społeczne i ochronę socjalną (tytuł 4) oraz zgodność i egzekwowanie 

(tytuł 5). 

  

3. W 2008 roku europejscy partnerzy społeczni zawarli umowę w sprawie konwencji MLC 2006. 

W 2009 roku Rada przyjęła dyrektywę w sprawie wdrożenia tej umowy (2009/13/WE). 

Partnerom społecznym brak jednak uprawnień, by zawrzeć w swojej umowie przepisy konwencji 

MLC 2006 dotyczące egzekwowania. Proponowana dyrektywa ma na celu uzupełnienie 

dyrektywy 2009/13/WE poprzez włączenie przepisów dotyczących egzekwowania zapisanych 

w przedmiotowej konwencji. Zawiera ona postanowienia na temat monitorowania zgodności 

z przepisami, personelu odpowiedzialnego za takie monitorowanie oraz na temat postępowania ze 

skargami i działań naprawczych. 
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Prace na forum Parlamentu Europejskiego 
 

4. Parlament Europejski dopiero niedawno rozpoczął analizę wniosku. W kwietniu 2012 r. właściwa 
komisja parlamentu – Komisja Zatrudnienia i Spraw  Socjalnych (EMPL) wyznaczyła 
sprawozdawcę (Pervenche Berès, S&D – Francja). W dniu 9 października 2012 r. 
przeprowadzono pierwszą wymianę poglądów na forum Komisji EMPL. Komisja Transportu 
i Turystyki (TRAN) przedstawi swoją opinię (sprawozdawca: Georges Bach, PPE – Luksemburg)
  

 
5. Głosowanie w komisji EMPL przewidziano na styczeń 2013 r., a głosowanie na posiedzeniu 

plenarnym może się odbyć w lutym lub marcu 2013 r. 
 
Prace na forum organów Rady 
 

6. Analiza wniosku przez Grupę Roboczą ds. Żeglugi rozpoczęła się w kwietniu 2012 r. podczas 
prezydencji duńskiej. Warto zauważyć, że wnioskowi nie towarzyszyła ocena skutków.  

 
7. Wniosek był przedmiotem sprawozdania z postępów prac przedłożonego Radzie ds. TTE w dniu 

7 czerwca 2012 r1. 
 
8. Na posiedzeniu w dniu 4 października Grupa Robocza ds. Żeglugi zakończyła analizę projektu 

podejścia ogólnego.  
 
9. W dniu 12 października 2012 r. Komitet Stałych Przedstawicieli przeanalizował projekt podejścia 

ogólnego i doszedł do porozumienia w sprawie większości z nierozstrzygniętych kwestii. Jednak 
wciąż istnieje kilka niewycofanych zastrzeżeń. 

                                                 
1  Dok. 9863/12 
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Niewycofane zastrzeżenia 

 

10. Słowenia zgłasza ogólne zastrzeżenie do całego wniosku, szczególnie ze względu na wybraną 

podstawę prawną. Słowenia 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 egzekwuje i uzupełnia zapisy umowy 

pomiędzy partnerami społecznymi wdrażającymi 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. 

Takie postępowanie byłoby bardziej zgodne z zasadami, którymi należy się kierować przy 

wyborze podstawy prawnej, a także służyłoby lepszemu stanowieniu prawa, uproszczeniu 

i przejrzystości. 

 

11. Malta i Zjednoczone Królestwo podtrzymują zastrzeżenia parlamentarne. 

 
12. Komisja podtrzymuje ogólne zastrzeżenie. Odnosi się ono w szczególności do dwóch kwestii. 

Przede wszystkim, Komisja zgłasza zastrzeżenie co do definicji „właściwych części konwencji”, 

z uwagi na fakt, że definicja ta nie odnosi się do konwencji MLC 2006 wdrożonej dyrektywą 

2009/13/WE. Według Komisji definicja przedstawiona w art. 2 projektu podejścia ogólnego 

powinna się raczej odnosić do prawodawstwa Unii, niż do konwencji międzynarodowej 

szczególnie z uwagi na fakt, że niektórych przypadkach unijne prawo socjalne gwarantuje 

marynarzom wyższy poziom ochrony.  Po drugie, Komisja nie zgadza się z tekstem motywu 10a, 

który wskazuje, że dyrektywa 2009/21/WE odnosi się do IMO. Takie sformułowanie wydaje się 

sugerować, że dyrektywa 2009/21/WE nie odnosi się do konwencji MOP takich jak konwencja 

MLC 2006. Komisja uważa, że artykuł 8 dyrektywy 2009/21/WE dotyczący systemów 

zarządzania jakością ma zastosowanie do wszystkich działań operacyjnych związanych z państwem 

bandery, bez względu na to, czy wykonywane są one w oparciu o konwencje przyjęte w ramach 

IMO czy w oparciu o inne konwencje. W tym kontekście Komisja podkreśla, że motyw 4 

dyrektywy 2009/21/WE wyraźnie odnosi się do konwencji MLC 2006. 
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Podsumowanie 

 

13. Rada jest proszona o analizę i przyjęcie projektu podejścia ogólnego na podstawie tekstu 

przedstawionego w załączniku do niniejszego sprawozdania. 

 
 

___________________ 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Wniosek 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

dotycząca pewnych obowiązków państwa bandery 
w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania 

 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, 
 
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 
 
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 
 
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2, 
 
po konsultacji z Komitetem Regionów, 
 
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
 
a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Działania Unii w zakresie transportu morskiego mają na celu, między innymi, polepszenie 
warunków życia i pracy marynarzy na statkach, bezpieczeństwa i ochrony na morzu oraz 
zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska spowodowanemu przez wypadki na morzu. 

(2) Unia jest świadoma faktu, że większość wypadków na morzu jest bezpośrednio spowodowana 
przez czynniki ludzkie, zwłaszcza zmęczenie. 

                                                 
2 Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 153. 
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(3) Jednym z głównych celów unijnej polityki bezpieczeństwa na morzu jest wyeliminowanie statków 
nieodpowiadających normom. 

(4) Dnia 23 lutego 2006 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła Konwencję o pracy na 
morzu z 2006 r. (zwaną dalej „konwencją”) z zamiarem stworzenia jednego spójnego 
i aktualnego instrumentu obejmującego również podstawowe zasady, które można znaleźć 
w innych międzynarodowych konwencjach o pracy. 

(4a) Zgodnie z art. VIII konwencji wchodzi ona w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 
zarejestrowania ratyfikacji przynajmniej 30 członków MOP, których łączny udział w światowym 
tonażu brutto statków wynosi 33 procent. Warunek ten spełniono 20 sierpnia 2012 r., czyli 
konwencja wejdzie w życie 20 sierpnia 2013 r. 

(5) Decyzja Rady 2007/431/WE z dnia 7 czerwca 2007 r.3 upoważniła państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji MLC 2006. Wzywa się państwa członkowskie do jak najszybszego 
ratyfikowania tej konwencji.  

(6) Konwencja określa minimalne światowe normy, by zabezpieczyć prawa wszystkich marynarzy 
do godnych warunków zatrudnienia, niezależnie od obywatelstwa marynarzy i bandery statków, 
na których pracują, oraz by ustanowić równe warunki konkurencji. 

(6a) Różne części konwencji, zarówno te dotyczące państwa bandery, jak i obowiązków państwa 
portu, są włączane do poszczególnych instrumentów Unii. Celem niniejszej dyrektywy jest 
wprowadzenie pewnych przepisów w zakresie zgodności i egzekwowania przewidzianych 
w tytule 5 konwencji w celu realizacji postanowień tych części konwencji, w przypadku których 
nie przyjęto jeszcze przepisów dotyczących wymaganej zgodności i egzekwowania. Części 
odpowiadające takim elementom są przedstawione w załączniku do dyrektywy Rady 
2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r.4 

(7) Dyrektywa 2009/13/WE wdraża Umowę zawartą między Stowarzyszeniem Armatorów 
Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) 
w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (dalej zwaną „umową”). Niniejsza dyrektywa 
nie powinna mieć wpływu na przepisy dyrektywy 2009/13/WE. 

(8) […] 

                                                 
3 Decyzja 2007/431/WE upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie 

Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 
r.(Dz.U. L 161 z 22.6.2007, s. 63). 

4 Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 30. 
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(9) […] 

(10) Mimo że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery5 reguluje kwestie 
obowiązków państwa bandery poprzez włączenie dobrowolnego systemu audytu państw 
członkowskich IMO do prawa Unii oraz poprzez wprowadzenie certyfikacji jakości krajowych 
organów morskich, uznaje się, że oddzielna dyrektywa dotycząca norm pracy na morzu byłaby 
bardziej odpowiednia, aby jasno odzwierciedlić różne cele i procedury; niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć wpływu na przepisy dyrektywy 2009/21/WE. 

(10a) Przepisy Dyrektywy 2009/21/WE odnoszą się do konwencji IMO. W każdym wypadku każde 
państwo członkowskie mogłoby opracować, wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością 
w odniesieniu do operacyjnych aspektów działań związanych z państwem bandery 
prowadzonych przez administrację, objętych zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy. 

(11) Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne wywiązanie się ze swoich obowiązków jako 
państwa bandery, mając na uwadze wdrożenie przez statki pływające pod ich banderą 
właściwych części konwencji, które odpowiadają elementom przedstawionym w załączniku do 
dyrektywy 2009/13/WE. Tworząc skuteczny system mechanizmów monitorowania, w tym 
inspekcji, dane państwo członkowskie mogłoby, w stosownych przypadkach, upoważnić 
instytucje publiczne lub inne organizacje w rozumieniu przepisu 5.1.2 konwencji i na warunkach 
w niej ustanowionych. 

(12) […] 

(13) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki działania możliwe jest ich 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną 
w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych 
celów. 

                                                 
5 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 132. 



 
14790/12  md/DJ/gt 9 
ZAŁĄCZNIK DG E 2 A   PL 

 

(14) Z uwagi na fakt, że niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie zgodności z właściwymi 
częściami konwencji oraz egzekwowanie ich postanowień, powinna wejść w życie w tym samym 
dniu co konwencja, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1  

Przedmiot 
  

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady, które pozwolą państwom członkowskim skutecznie wywiązywać 
się z obowiązków jako państwa bandery dotyczących wdrażania postanowień właściwych części 
konwencji. Niniejsza dyrektywa nie narusza dyrektyw 2009/13/WE i 2009/21/WE. 
 

Artykuł 2  
Definicje 

 
Do celów niniejszej dyrektywy oprócz odpowiednich definicji zawartych w załączniku do dyrektywy 
2009/13/WE stosuje się następującą definicję: 
 
„właściwe części konwencji” oznaczają części konwencji, które odpowiadają przepisom załącznika do 
dyrektywy 2009/13/WE. 
 
b) […] 
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Artykuł 3 

Monitorowanie zgodności 
 
Państwa członkowskie dopilnowują, by zostały stworzone właściwe mechanizmy monitorowania, w tym 
inspekcje, tak by warunki pracy marynarzy na statkach pływających pod banderą tych państw 
członkowskich spełniały obecnie i w przyszłości wymogi właściwych części konwencji.  
 
Jeżeli chodzi o statki o tonażu brutto mniejszym niż 200 ton, nieodbywające rejsów międzynarodowych, 
państwa członkowskie mogą, po konsultacjach z odpowiednimi organizacjami armatorów i marynarzy, 
podjąć decyzję o dostosowaniu mechanizmów monitorowania, w tym inspekcji – zgodnie z art. II ust. 6 
konwencji – tak by uwzględnić konkretne warunki właściwe dla takich statków. 
 

 
Artykuł 4 

Personel odpowiedzialny za monitorowanie zgodności 
  

Państwa członkowskie dopilnowują, aby członkowie personelu odpowiedzialni za weryfikację 
odpowiedniego wdrożenia właściwych części konwencji mieli wykształcenie, kompetencje, zakres zadań, 
uprawnienia, status i niezależność niezbędne lub pożądane do tego, by móc przeprowadzać weryfikacje 
i zapewniać zgodność z właściwymi częściami konwencji. 
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Artykuł 5  

Rozpatrywanie skarg i działania naprawcze 
  

1. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma skargę, której nie uważa wyraźnie za bezzasadną, albo 
uzyska dowód zaświadczający, że statek, który pływa pod jego banderą, nie spełnia wymogów 
właściwych części konwencji, lub że istnieją poważne nieprawidłowości w odniesieniu do jego 
środków wykonawczych, wymienione państwo członkowskie podejmuje kroki niezbędne do 
zbadania tej sprawy i dopilnowania, aby zostały podjęte działania mające na celu usunięcie 
wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

2. Personel odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg traktuje jako poufne źródło wszelkich zażaleń 
lub skarg zawierających zarzut zagrożenia lub nieprawidłowości w odniesieniu do warunków 
pracy i życia marynarzy lub naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych oraz nie 
informuje armatora, przedstawiciela armatora lub operatora statku o fakcie, że dana inspekcja 
została przeprowadzona w wyniku takich zażaleń lub skarg. 

 
Artykuł 5a 

Sprawozdania 
 

Sprawozdania Komisji, które mają być przygotowywane zgodnie z art. 9 dyrektywy 2009/21/WE, 
zawierają kwestie objęte zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy. 

 
Artykuł 6 

Transpozycja 
 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia ….* Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów. 

  

                                                 
* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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 Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, 
przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

 
Artykuł 7  

Wejście w życie 
 
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu wejścia w życie konwencji z 2006 r. 

 

Artykuł 8  
Adresaci 

 
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

 

Sporządzono w Brukseli dnia  

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
Przewodniczący Przewodniczący 

 


