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NÁMORNÁ DOPRAVA: STRATEGICKÝ PRÍSTUP

Európske ustanovenia o námornej doprave sa vzťahujú najmä na uplatňovanie zásady
voľného pohybu služieb a správne uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže, pričom
sa zaisťuje vysoká miera bezpečnosti, dobré pracovné podmienky a dodržiavanie
environmentálnych noriem.

PRÁVNY ZÁKLAD A CIELE

Článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) tvorí právny základ, ktorý
dopĺňajú všeobecné ustanovenia tejto zmluvy o hospodárskej súťaži a o slobode poskytovať
služby (pozri informačný list 3.1.4). Cieľom je uplatňovanie zásady slobody poskytovať služby
v odvetví námornej prepravy Únie a zabezpečenie dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže.
Námorná doprava je takisto základnou súčasťou integrovanej námornej politiky (INP, pozri
informačný list 5.3.8). Politikou Únie v oblasti námornej bezpečnosti sa zaoberá samostatná
kapitola (pozri informačný list 5.6.11).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Všeobecné smerovanie
Námorná doprava bola predmetom memoranda Komisie z roku 1985 s názvom Pokrok
smerom k spoločnej dopravnej politike – námorná doprava, ako aj oznámenia z roku 1996 s
názvom Smerom k novej námornej stratégii. Zelená kniha Komisie o námorných prístavoch
a morských infraštruktúrach (COM(1997)0678), ktorá poskytla prehľad o tomto odvetví, sa
bližšie zaoberá problematikou prístavných poplatkov a organizácie trhu vrátane integrácie
prístavov do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).
V januári 2009 Komisia predložila oznámenie o strategických cieľoch a odporúčaniach pre
politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (COM(2009)0008). Bolo identifikovaná
široká škála nadchádzajúcich výziev:
— námorná doprava EÚ v kontexte globalizácie trhov a zvýšenej hospodárskej súťaže,

— ľudské zdroje, námorníctvo a námorné know-how: možné opatrenia, ktoré by sa
mohli prijať, sa týkajú najmä zvýšenia atraktívnosti námorných povolaní, zlepšenia
odbornej prípravy námorníkov, podpory celoživotných kariérnych perspektív v námorných
zoskupeniach a zlepšenia vnímania námornej dopravy,

— dlhodobý cieľ, ktorým je námorná doprava bez odpadu a emisií, zlepšenie námornej
bezpečnosti a predchádzanie terorizmu a pirátstvu,

— využitie potenciálu príbrežnej námornej dopravy, napr. vytvorením európskeho priestoru
námornej dopravy bez hraníc, úplná realizácia projektov na zavedenie morských diaľnic
alebo prepojenie prístavov s vnútrozemím,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_3.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.6.11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/HIS/?uri=COM%3A1997%3A0678%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52009DC0008
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— námorný výskum a inovácie: podpora inováciám a technologickému vývoju a výskumu
s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť lodí, znížiť záťaž na životné prostredie a zvýšiť
kvalitu života na mori.

B. Prístup na trhy
Prvý námorný legislatívny balík bol prijatý 22. decembra 1986 a pozostáva z týchto nariadení:
Nariadenie (EHS) č. 4055/86, ktorým sa zrušili obmedzenia pre majiteľov lodí z EÚ, nariadenie
(EHS) č. 4057/86 o nekalých cenových praktikách v námornej doprave a nariadenie (EHS)
č. 4056/86, ktoré Spoločenstvu umožnilo bojovať proti „protekcionistickým“ opatreniam tretích
krajín.
V roku 1992 prijala Rada druhý námorný balík opatrení na postupnú liberalizáciu vnútroštátnej
kabotáže, t. j. prístup prepravcov, ktorí nesídlia v určitom členskom štáte, k službám medzi
prístavmi v tomto štáte, a najmä nariadenie (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992.
C. Pravidlá hospodárskej súťaže
Nariadenie (EHS) č. 4056/86 bolo zrušené nariadením (ES) č. 1419/2006, ktorým sa rozsah
pôsobnosti rozšíril tak, aby zahŕňal aj kabotáž a medzinárodné trampové lodné služby.
Komisia prijala 1. júla 2008 usmernenia na uplatňovanie článku 81 Zmluvy o ES na služby
námornej dopravy (nahradený článkom 101 ZFEÚ). V septembri 2013 sa rozhodla nepredĺžiť
platnosť usmernení pre dohody v námornej doprave, pretože sa domnievala, že ich cieľ
zjednodušiť zmenu režimu uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti námornej
dopravy bol dosiahnutý. V oblasti štátnej pomoci Komisia už v roku 1997 prijala právny rámec,
ktorý umožňuje členským štátom zaviesť systémy štátnej pomoci pre námornú dopravu. V roku
2004 Komisia potvrdila tento rámec vo forme revidovaných usmernení o štátnej pomoci pre
námornú dopravu (oznámenie Komisie C(2004)0043). Vysvetľuje, aká pomoc – predovšetkým
s cieľom podporiť zápis plavidiel do registrov členských štátov alebo ich opätovnú registráciu
pod vlajkami členských štátov – je v súlade so zmluvou.
Otvorenie prístavných služieb hospodárskej súťaži sa ešte musí dosiahnuť. Vo februári 2001
Komisia predložila oznámenie o zlepšovaní kvality prístavných služieb (COM(2001)0035)
spolu s návrhom smernice o prístupe na trh týchto služieb (prvý balík prístavných opatrení).
Po takmer troch rokoch dosiahli Parlament a Rada v rámci zmierovacieho postupu kompromis,
ale Parlament 20. novembra 2003 dohodu odmietol. Komisia sa následne opätovne pokúsila
riešiť túto problematiku a 13. októbra 2004 predložila nový návrh (COM(2004)0654), ktorý
Parlament takisto odmietol, tentoraz už v prvom čítaní 18. januára 2006. Komisia 23. mája
2013 navrhla nový balík opatrení na liberalizáciu prístavných služieb: oznámenie s názvom
Prístavy: motor rastu (COM(2013) 0295) a návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje rámec pre
prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (COM(2013)0296).
15. februára 2017 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/352. Táto
nová stratégia EÚ je súčasťou revidovaných usmernení TEN-T (5.8.1) a zahŕňa 319 hlavných
námorných prístavov. Cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky v tomto odvetví, chrániť
prevádzkovateľov prístavov pred neistotou a vytvárať priaznivejšie prostredie pre efektívne
verejné a súkromné investície. V nariadení sa vymedzujú podmienky, za ktorých sa uplatňuje
sloboda poskytovať prístavné služby, napríklad druh minimálnych požiadaviek, ktoré možno
požadovať z bezpečnostných alebo ekologických dôvodov, okolnosti, za ktorých môže byť
obmedzený počet prevádzkovateľov a postup výberu prevádzkovateľov v takýchto prípadoch.
Zavádzajú sa ním spoločné pravidlá týkajúce sa transparentnosti financovania z verejných
zdrojov a poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry a prístavných služieb, najmä
zabezpečením konzultácií s používateľmi prístavov. V každom členskom štáte sa zavádza nový
mechanizmus na riešenie sťažností a sporov medzi zainteresovanými stranami v prístavoch. Na

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:31986R4055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31986R4057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31986R4057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:31992R3577
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32006R1419
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52001PC0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:52004PC0654
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52013DC0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:52013PC0296
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.8.1.pdf
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záver, od všetkých poskytovateľov prístavných služieb sa vyžaduje, aby svojim zamestnancom
poskytovali primeranú odbornú prípravu.
O sociálnych ustanoveniach, ktorými sa riadi pracovný režim v prístavoch, sa diskutuje
vo výbore pre sociálny dialóg v prístavoch (ktorý bol zriadený v roku 2013 a ktorý
zahŕňa prístavné orgány, prevádzkovateľov terminálov, prístavných robotníkov a ostatných
pracovníkov prístavov).
D. Pracovné podmienky
Smernica 1999/63/ES z 21. júna 1999 vychádza z dohody medzi Združením vlastníkov lodí
Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF).
Upravuje organizáciu pracovného času námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod
vlajkou členského štátu Únie, zatiaľ čo smernica 1999/95/ES z 13. decembra 1999 sa
týka uplatňovania týchto ustanovení na lode tretích krajín, ktoré sa zastavili v prístavoch
Spoločenstva. Medzinárodná organizácia práce (MOP) prijala 23. februára 2006 Dohovor o
pracovných normách v námornej doprave (dohovor MLC), čím vytvorila jediný komplexný
nástroj, ktorý zahŕňa všetky aktuálne normy týkajúce sa práce v oblasti námornej dopravy: právo
námorníkov na bezpečné pracovné miesto, ktoré spĺňa platné bezpečnostné normy; primerané
pracovné a životné podmienky; ochranu zdravia; lekársku starostlivosť a sociálnu ochranu.
Smernica 2009/13/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES, vykonáva Dohovor o
pracovných normách v námornej doprave.
V smernici 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES
o minimálnej úrovni prípravy námorníkov, sa stanovuje, že prípravu a osvedčovanie námorníkov
upravuje Dohovor Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie
a strážnej služby námorníkov z roku 1978 (dohovor STCW), ktorý nadobudol platnosť v roku
1984 a bol v roku 2010 v podstatnej miere zmenený (zmeny z Manily). Táto smernica bola
prijatá v roku 1978 a nadobudla účinnosť v roku 1984, ale bola významne zmenená v roku 1995
a opäť v roku 2010.
Smernica 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej
prístavnej kontrole, uvádza znenie viac do súladu s uvedeným dohovorom MLC z roku
2006. Zmenená smernica sa odvoláva aj na: i) Medzinárodný dohovor o kontrole škodlivých
antivegetatívnych systémov na lodiach z roku 2001 (dohovor AFS 2001); a ii) Medzinárodný
dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené v dôsledku znečistenia ropnými
látkami zo zásobníkov (dohovor o zásobníkoch z roku 2001).
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 o určitých
zodpovednostiach vlajkového štátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej
doprave z roku 2006 a jeho presadzovanie sa vykonáva dohoda o dohovore MLC z roku 2006
uzatvorená medzi ECSA a ETF.
Smernica 2015/1794/EÚ zo 6. októbra 2015 upravuje znenie piatich smerníc (2008/94/ES,
2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES týkajúce sa informovania pracovníkov
a konzultácie s nimi, výborov podnikov, hromadného prepúšťania, prevodu podnikov a
platobnej neschopnosti zamestnávateľa), s cieľom zahrnúť námorníkov vo všetkých členských
štátoch do rozsahu pôsobnosti týchto smerníc.
E. Environmentálne normy v oblasti námornej dopravy
V uplynulých rokoch sa prijalo množstvo opatrení zameraných na ochranu morského životného
prostredia. Patrí k nim najmä:
— smernica 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný

odpad a zvyšky nákladu, ktorá stanovuje povinné zneškodňovanie ropy, ropných zmesí,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:31999L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32012L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32008L0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:32013L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32013L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32015L1794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32008L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32009L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32002L0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32001L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32000L0059
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lodného odpadu a zvyškov nákladu v prístavoch EÚ a kontroly na presadzovanie týchto
opatrení,

— nariadenie (ES) č. 782/2003 zo 14. apríla 2003 o zákaze organociničitých zlúčenín na
lodiach. Takéto zlúčeniny sa používali najmä ako zložky v antivegetatívnych systémoch
určených na ochranu trupov lodí, sú však veľmi škodlivé pre životné prostredie. Týmto
nariadením sa vykonáva dohovor AFS, ktorý prijala IMO 5. októbra 2001,

— Smernica 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení
sankcií za porušenia; Táto smernica obsahuje presné vymedzenie porušení a zároveň
stanovuje, že tieto porušenia podliehajú účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám,
ktoré môžu zahŕňať trestné alebo správne sankcie. Zmenená bola smernicou 2009/123/
ES z 21. októbra 2009, aby sa na osoby zodpovedné za vypúšťanie znečisťujúcich látok
uplatňovali primerané sankcie vrátane trestných sankcií, a to aj v prípade menej závažných
trestných činov,

— V smernici 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012 (ďalej len „smernica o síre“) sa stanovuje, že
nákladné plavidlá plaviace sa v pobrežných oblastiach členských štátov od 1. januára 2015
nebudú môcť používať palivo s obsahom síry viac ako 0,1 % hmotnosti. Tieto moria sú
klasifikované ako Seca (sulphur emissions control area) v súlade s prílohou VI k dohovoru
MARPOL. Tejto záležitosti sa týka aj smernica 2016/802/EÚ z 11. mája 2016 o znížení
obsahu síry v niektorých kvapalných palivách.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament vo svojom uznesení z 12. apríla 2005 o námornej príbrežnej doprave požadoval
výraznejšiu podporu príbrežnej námornej dopravy, zjednodušenie správnych postupov,
vybudovanie vysokokvalitných koridorov medzi členskými štátmi Únie a uprednostnenie
investícií do infraštruktúry s cieľom zlepšiť prístup k prístavom.
Vo svojom uznesení z 5. mája 2010 o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku
EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 Parlament v zásade podporil prístup Komisie.
Požadoval tiež: uplatňovať ďalšie opatrenia proti zneužívaniu používania tzv. výhodných
vlajok, predložiť nové pravidlá štátnej pomoci, ako aj usmernenia pre prístavy, lepšie zohľadniť
námornú dopravu v rámci TEN-T (najmä prostredníctvom námorných diaľnic), zlepšiť
udržateľnosť námornej dopravy znižovaním emisií z lodí a rozvíjať európsku politiku námornej
dopravy v spoločnom námornom priestore.
V reakcii na bielu knihu Komisie z roku 2011 Parlament prijal 15. decembra 2011 uznesenie
o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru. V súvislosti s námornou dopravou
Parlament žiadal, aby:
— bol do roku 2013 predložený návrh týkajúci sa iniciatívy Blue Belt (pozri COM(2013)

0510 z 8. júla 2013);

— sa zaviedla európska politika pre nákladnú námornú prepravu na krátke a stredné
vzdialenosti; ako aj

— aby sa aspoň 15 % prostriedkov na projekt TEN-T venovalo na projekty, ktoré zlepšujú
udržateľné a multimodálne prepojenia námorných prístavov, vnútrozemských prístavov
a multimodálnych platforiem.

2. júla 2013 Parlament nadviazal na toto úsilie prijatím uznesenia o „modrom raste“ (Blue
Growth), v ktorom predstavil cestovnú mapu Parlamentu pre ďalší pokrok a v ktorom sa snažil
o oživenie integrovanej námornej politiky. Odporučil vytvorenie námorných priestorových

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM:l24256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32005L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32012L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016L0802
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0086+0+DOC+XML+V0//SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:52010IP0128
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0584+0+DOC+XML+V0//SK
http://eur-lex.europa.eu/procedure/SK/1041063
http://eur-lex.europa.eu/procedure/SK/1041063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52013IP0300
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plánovacích systémov, modernizáciu infraštruktúry a vytváranie prístupu k odborným
zručnostiam. Je dôležité, že Parlament opäť zdôraznil mimoriadny význam námorných zručností
a zamestnanosti, výskumu a inovácií a podielu EÚ na lodnej doprave a stavbe lodí.
Parlament prijal 28. apríla 2015 legislatívne uznesenie, ktorým sa schvaľuje bez zmien
pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia (EÚ) č. 2015/757 z 29. apríla 2015
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní (monitoring, reporting and verification – MRV) emisií
oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES.
Christina Ratcliff
06/2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32015R0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
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