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privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE 
- Abordare generală 

 
 

Introducere 

 

1. La 23 martie 2012, Comisia a înaintat Parlamentului European și Consiliului propunerea 

sus-menționată. 
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Conținutul propunerii 

 

2. Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) a fost adoptată de Organizația 

Internațională a Muncii (OIM) la 23 februarie 2006. La 20 august 2012, 30 de state membre 

ale OIM, reprezentând o pondere totală de cel puțin 33 % din tonajul brut mondial al 

navelor, și-au depus instrumentele de ratificare. În consecință, la 20 august  2013, MLC 

2006 va intra în vigoare ca instrument de drept internațional cu forță juridică obligatorie. 

MLC 2006 conține prevederi cuprinzătoare referitoare la protecția și drepturile în muncă ale 

tuturor navigatorilor, indiferent de naționalitatea acestora și de pavilionul navei. Aceasta 

urmărește atât realizarea unor condiții de lucru decente pentru navigatori, cât și asigurarea 

unei concurențe loiale pentru armatorii de calitate. Aceasta se aplică transportului maritim 

internațional și are ca obiect chestiuni esențiale, cum ar fi cerințele minime pentru ca 

navigatorii să poată lucra la bordul unei nave (titlul 1 din MLC 2006), condiții de încadrare 

în muncă (titlul 2), cazarea, amenajările recreaționale, alimentația și cateringul (titlul 3), 

protecția sănătății, asistența medicală și serviciile sociale (titlul 4) și conformitatea și 

asigurarea aplicării (titlul 5).  

  

3. În 2008, partenerii sociali europeni au încheiat un acord privind MLC 2006. În 2009, 

Consiliul a adoptat o directivă care pune în aplicare respectivul acord (2009/13/CE). Cu 

toate acestea, partenerii sociali nu au competența de a include în acordul lor dispozițiile 

privind asigurarea aplicării din MLC 2006. Directiva propusă vizează completarea 

Directivei 2009/13/CE prin includerea dispozițiilor de punere în aplicare a convenției. 

Aceasta cuprinde dispoziții privind monitorizarea respectării, personalul însărcinat cu 

monitorizarea respectării și tratarea plângerilor și măsurile corective. 
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Lucrările Parlamentului European 

 

4. Parlamentul European a demarat abia de curând examinarea propunerii. În aprilie 2012, a 
fost numit un raportor (dna Berès, S&D-Franța) de către comisia parlamentară competentă, 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL). Un prim schimb de 
opinii în cadrul Comisiei EMPL a avut loc la 9 octombrie 2012. Comisia pentru transport și 
turism (TRAN) va emite un aviz (raportor: dl Bach, PPE-Luxemburg).  

 

5. Votul în cadrul comisiei EMPL este prevăzut pentru ianuarie 2013, iar votul în plen ar putea 
avea loc în februarie sau martie 2013. 

 

Lucrările grupurilor Consiliului 

 

6. Examinarea propunerii de către Grupul de lucru pentru transport maritim a început în aprilie 
2012, sub președinția daneză. Trebuie observat că propunerea nu a fost însoțită de o evaluare 
a impactului.  

 

7. La 7 iunie 2012, propunerea a făcut obiectul unui raport privind progresele înregistrate 
adresat Consiliului TTE 1. 

 

8. În cadrul reuniunii sale din 4 octombrie, Grupul de lucru pentru transport maritim a încheiat 
examinarea proiectului de abordare generală.  

 

9. La 12 octombrie 2012, Comitetul Reprezentanților Permanenți a examinat proiectul de 
abordare generală și a rezolvat majoritatea aspectelor nesoluționate. Cu toate acestea, există 
în continuare unele rezerve. 

                                                 
1 Doc. 9863/12. 
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Rezerve pendinte 

 

10. Slovenia are o rezervă generală cu privire la întreaga propunere, în special din cauza 

temeiului juridic ales. Slovenia susține că, de vreme ce directiva propusă vizează punerea în 

aplicare sau mai bine spus completarea Directivei 2009/13/CE [adoptată în temeiul 

articolului 139 alineatul (2) din Tratatul CE, acum articolul 155 alineatul (2) din TFUE], 

care la rândul său aplică și completează un acord între partenerii sociali care pun în aplicare 

MLC 2006, ar fi fost mai logic să fie modificată Directiva 2009/13/CE pe același temei 

juridic, sau cel puțin să fie modificată Directiva 2009/21/CE privind respectarea obligațiilor 

statelor de pavilion. În special, aceasta ar fi mai mult în acord cu principiile care ghidează 

alegerea temeiului juridic, o mai bună reglementare, simplificarea și transparența. 

 

11. Malta și Regatul Unit mențin rezerve de examinare parlamentară. 

 

12. Comisia menține o rezervă generală. Rezerva sa se referă în special la două aspecte. În 

primul rând și cel mai important, Comisia își rezervă poziția cu privire la definiția „părților 

relevante din MLC 2006”, deoarece în definiția respectivă nu se face trimitere la MLC 2006 

astfel cum este pusă în aplicare de Directiva 2009/13/CE. Comisia susține că definiția 

proiectului de abordare generală care apare la articolul 2 ar trebui să facă trimitere la 

legislația Uniunii și nu la o convenție internațională, mai ales având în vedere că legislația 

socială a Uniunii asigură în unele cazuri un nivel mai mare de protecție pentru navigatori. În 

al doilea rând, Comisia nu este de acord cu textul considerentului 10a, care indică faptul că 

Directiva 2009/21/CE se aplică convențiilor OMI. Aceasta pare să implice că 

Directiva 2009/21/CE nu se aplică convențiilor OMI, de exemplu MLC 2006. Potrivit 

Comisiei, articolul 8 din directiva 2009/21/CE, privind sistemele de gestionare a calității, se 

aplică tuturor activităților operaționale legate de statul de pavilion, indiferent dacă se 

bazează pe convenții adoptate în cadrul OMI sau de alt tip. În acest context, Comisia atrage 

atenția asupra referirii explicite la MLC 2006 din considerentul 4 al Directivei 2009/21/CE. 
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Concluzie 

 

13. Consiliul este invitat să examineze și să adopte proiectul de abordare generală pe baza 

textului prevăzut în anexa la prezentul raport. 

 
 

___________________ 
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ANEXĂ 
 

Propunere de 
 DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

 privind anumite responsabilități ale statelor de pavilion referitoare la respectarea și asigurarea 
aplicării Convenției din 2006 privind munca în domeniul maritim 

 
(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 

alineatul (2), 

 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,  

 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 2, 

 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,  

 

întrucât: 

(1) Măsurile luate de Uniune în domeniul transportului maritim urmăresc, printre altele, 
îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă la bordul navelor pentru navigatori, 
securitatea și siguranța pe mare, precum și prevenirea poluării cauzate de accidentele 
maritime. 

(2) Uniunea este conștientă de faptul că majoritatea accidentelor pe mare sunt provocate în 
mod direct de factori umani, în special oboseala. 

                                                 
2 JO L 299, 4.10.2012, p. 153. 
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(3) Unul dintre principalele obiective ale politicii Uniunii Europene în materie de siguranță 
maritimă vizează eradicarea transportului maritim care nu corespunde standardelor.  

(4) La 23 februarie 2006, Organizația Internațională a Muncii a adoptat Convenția din 2006 
privind munca în domeniul maritim (denumită în continuare „MLC 2006”) cu scopul de a 
crea un instrument unic, coerent și actualizat, care să reunească și principiile fundamentale 
regăsite în alte convenții internaționale privind munca.  

(4a) În conformitate cu articolul VIII din MLC 2006, convenția intră în vigoare în termen de 12 
luni de la data la care au fost înregistrate ratificările din partea a cel puțin 30 de membri 
OIM reprezentând o parte totală de 33 % din tonajul brut mondial al navelor. Această 
condiție a fost întrunită la 20 august 2012, intrarea în vigoare urmând să aibă loc ulterior, 
la 20 august 2013. 

(5) Decizia 2007/431/CE a Consiliului din 7 iunie 2007 3 a autorizat statele membre să ratifice 
MLC 2006. Statele membre sunt chemate să facă acest lucru cât mai curând posibil.  

(6) MLC 2006 stabilește standarde globale minime în vederea garantării dreptului la condiții 
de lucru decente pentru toți navigatorii, indiferent de naționalitatea lor și de pavilionul 
navelor la bordul cărora își desfășoară activitatea și a instituirii unor condiții de concurență 
echitabile. 

(6a) Diferite părți din MLC 2006 au fost introduse în diferite instrumente ale Uniunii, atât în 
ceea ce privește obligațiile statului de pavilion, cât și cele ale statului de port. Obiectivul 
prezentei directive este de a introduce anumite dispoziții privind respectarea și asigurarea 
aplicării prevăzute la titlul 5 din MLC 2006 corespunzătoare anumitor părți din MLC 2006 
pentru care dispozițiile necesare privind respectarea și asigurarea aplicării acestora nu au 
fost încă adoptate. Aceste părți corespund elementelor prezentate în anexa la 
Directiva 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 4. 

(7) Directiva 2009/13/CE pune în aplicare a acordul încheiat între Asociația Armatorilor din 
Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi 
(ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim (denumit în 
continuare „acordul”). Dispozițiile Directivei 2009/13/CE nu ar trebui să fie afectate de 
prezenta directivă. 

(8) […] 

                                                 
3 Decizia 2007/431/CE din 7 iunie 2007 de autorizare a ratificării de către statele membre, în 

interesul Comunității Europene, a Convenției din 2006 a Organizației Internaționale a Muncii 
privind munca în domeniul maritim (JO L 161, 22.6.2007, p. 63). 

4 JO L 124, 20.5.2009, p. 30. 
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(9) […] 

(10) Deși Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion 5 reglementează responsabilitățile 
statelor de pavilion prin încorporarea sistemului de audit voluntar al statelor membre OMI 
în dreptul Uniunii și prin introducerea certificării calității administrațiilor maritime 
naționale, o directivă separată privind standardele de muncă în domeniul maritim ar 
reflecta în mod mai adecvat și cu mai multă claritate diferitele scopuri și proceduri, iar 
Directiva 2009/21/CE nu ar trebui să fie afectată de prezenta directivă. 

(10a) Dispozițiile Directivei 2009/21/CE se aplică convențiilor OMI. În orice caz, statele 
membre pot dezvolta, pune în aplicare și menține un sistem de gestionare a calității pentru 
părțile operative ale activităților administrației maritime proprii legate de statul de pavilion 
care fac obiectul prezentei directive. 

(11) Statele membre ar trebui să garanteze respectarea efectivă a obligațiilor lor în calitate de 
state de pavilion în ceea ce privește punerea în aplicare a părților relevante din MLC 2006 
care corespund elementelor menționate în anexa la Directiva 2009/13/CE de către navele 
care arborează pavilionul lor. Atunci când instituie un sistem efectiv de mecanisme de 
monitorizare, inclusiv inspecțiile, statele membre au posibilitatea, după caz, să autorizeze 
instituții publice sau alte organizații în sensul reglementării 5.1.2. din MLC 2006 în 
condițiile prevăzute de respectiva reglementare. 

(12) […] 

(13) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi suficient realizate de către statele 
membre și, prin urmare, datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii, pot fi realizate mai 
bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, 
prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective. 

                                                 
5 JO L 131, 28.5.2009, p. 132. 
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(14) Deoarece își propune să asigure respectarea și asigurarea aplicării părților relevante din 
MLC 2006, prezenta directivă ar trebui să intre în vigoare concomitent cu MLC 2006,  

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1  

Obiect 
  

Prezenta directivă stabilește norme vizând garantarea respectării efective de către statele membre a 

obligațiilor ce le revin în calitate de state de pavilion în ceea ce privește punerea în aplicare a 

părților relevante din MLC 2006. Prezenta directivă nu aduce atingere Directivelor 2009/13/CE și 

2009/21/CE. 

 

Articolul 2  
Definiții 

 

În sensul prezentei directive, se aplică următoarea definiție, care se adaugă definițiilor relevante 

cuprinse în anexa la Directiva 2009/13/CE. 

 

„părți relevante din MLC 2006” înseamnă părțile din MLC 2006 care corespund dispozițiilor din 

anexa la Directiva 2009/13/CE. 

 

b) […] 
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Articolul 3 
Monitorizarea respectării 

 

Statele membre asigură instituirea unor mecanisme monitorizare corespunzătoare, inclusiv a 

inspecțiilor, pentru a garanta navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilionul acestora 

condiții care sunt și vor continua să fie conforme dispozițiilor părților relevante din MLC 2006.  

 

În ceea ce privește navele cu tonaj brut mai mic de 200 care nu efectuează curse internaționale, 

statele membre au posibilitatea de a hotărî, în consultare cu organizațiile de armatori și de 

navigatori vizate, să adapteze, conform dispozițiilor articolului II alineatul (6) din MLC 2006, 

mecanismele de monitorizare, inclusiv inspecțiile, pentru a ține seama de condițiile specifice acestui 

tip de nave. 

 

 
Articolul 4 

Personalul însărcinat cu monitorizarea conformității 
  

Statele membre se asigură că personalul responsabil cu verificarea punerii corecte în aplicare a 

părților relevante din MLC 2006 are pregătirea, competența, mandatul, atribuțiile, statutul și 

independența necesare sau oportune care să le permită să efectueze verificarea respectivă și să 

asigure respectarea părților relevante din MLC 2006. 
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Articolul 5  
Tratarea plângerilor și a măsurilor corective 

  

(1) Dacă un stat membru primește o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată, 
ori dacă obține probe conform cărora o navă care navighează sub pavilionul său nu 
respectă dispozițiile părților relevante din MLC 2006 sau din care rezultă că există 
deficiențe grave legate de măsurile de punere în aplicare a acesteia, statul membru în cauză 
ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și a se asigura că se acționează pentru 
remedierea oricăror deficiențe constatate. 

 

(2) Personalul însărcinat cu soluționarea plângerilor trebuie să trateze drept confidențială sursa 
oricărei reclamații sau plângeri privind existența unui pericol sau a unei deficiențe legate 
de condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor și a 
normelor și nu trebuie să sesizeze armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul 
navei în legătură cu efectuarea unei inspecții ca urmare a unei astfel de reclamații sau 
plângeri. 

 

Articolul 5a 
Rapoarte 

 
În contextul rapoartelor pe care trebuie să le prezinte în conformitate cu articolul 9 din 

Directiva 2009/21/CE, Comisia include chestiunile care fac obiectul prezentei directive.  

 

Articolul 6 

Transpunere 
 

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la … *. Statele membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor acte. 

  

                                                 
* JO: A se introduce data: 18 luni după data de intrare în vigoare a prezentei directive.  



 

 
14790/12  rig/MCM/rg 12 
ANEXĂ DG E 2 A   RO 

 

 Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, acestea trebuie să conțină o 
trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.  

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor măsuri de drept intern pe care le 
adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 

 
Articolul 7  

Intrarea în vigoare 
 

Prezenta directivă intră în vigoare la data intrării în vigoare a MLC 2006.  

 

Articolul 8  
Destinatari 

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

 

Adoptată la Bruxelles,  

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu, 
Președintele Președintele 

 

 


