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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 7 czerwca 2007 r.

upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej,
Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r.

(2007/431/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 42 w związku z art. 300 ust. 2 akapit
pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy
na morzu z 2006 r. (zwane dalej odpowiednio
„konwencją” i „MOP”) została przyjęta dnia 7 lutego
2006 r. podczas zwołanej w Genewie sesji Międzynaro-
dowej Konferencji Pracy MOP, poświęconej pracy na
morzu.

(2) Konwencja stanowi zasadniczy wkład w funkcjonowanie
sektora żeglugi na poziomie międzynarodowym,
promując godne warunki życia i pracy marynarzy oraz
uczciwsze warunki konkurencji dla armatorów
i właścicieli statków, dlatego też jest pożądane, aby jej
postanowienia zaczęły być stosowane w najkrótszym
możliwym terminie.

(3) Konwencja stwarza podstawy dla międzynarodowego
kodeksu pracy na morzu poprzez ustanowienie minimal-
nych norm pracy.

(4) Wspólnota dąży do ustanowienia jednakowych norm
w przemyśle morskim.

(5) Artykuł 19 ust. 8 Konstytucji MOP stanowi, co następuje:
„w żadnym razie przyjęcie przez Konferencję konwencji
lub zalecenia lub ratyfikacja konwencji przez Członka nie
mogą być uważane za mające wpływ na jakąkolwiek
ustawę, decyzję, zwyczaj lub umowę, zapewniające zain-
teresowanym pracownikom bardziej korzystne warunki
aniżeli te, które przewiduje konwencja lub zalecenie”.

(6) Niektóre postanowienia konwencji dotyczą dziedzin
będących przedmiotem wyłącznej kompetencji Wspól-
noty w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

(7) Wspólnota nie może ratyfikować konwencji, ponieważ
jedynie państwa członkowskie mogą być jej stronami.

(8) Rada powinna zatem upoważnić państwa członkowskie,
związane zasadami wspólnotowymi dotyczącymi koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie
z art. 42 Traktatu, do ratyfikowania konwencji
w interesie Wspólnoty na warunkach określonych
w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się państwa członkowskie do ratyfiko-
wania, w zakresie należącym do kompetencji Wspólnoty,
Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na
morzu z 2006 r., przyjętej dnia 7 lutego 2006 r.
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(1) Opinia z dnia 14 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).



Artykuł 2

Państwa członkowskie powinny dołożyć wysiłków w celu podjęcia odpowiednich kroków dla złożenia
instrumentów ratyfikacyjnych konwencji na ręce Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy
w najszybszym możliwym terminie, a najlepiej przed dniem 31 grudnia 2010 r. Rada dokona przeglądu
postępów ratyfikacji przed styczniem 2010 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspól-
notę Europejską.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
M. GLOS

Przewodniczący
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