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NÁMOŘNÍ DOPRAVA: STRATEGICKÝ PŘÍSTUP

Evropská právní úprava námořní dopravy se zaměřuje na uplatňování zásady
volného pohybu služeb a na správné provádění pravidel hospodářské soutěže.
Zároveň však zajišťuje i vysokou úroveň bezpečnosti, dobré pracovní podmínky
a přísné normy v oblasti ochrany životního prostředí.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A CÍLE

Právní základ představuje čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),
který doplňují obecná ustanovení Smlouvy týkající se hospodářské soutěže a volného
pohybu služeb (viz informační přehled 2.1.4). Cílem je uplatňovat v odvětví námořní
dopravy v Unii zásadu volného pohybu služeb a zajišťovat dodržování pravidel
hospodářské soutěže. Námořní doprava je také ústřední součástí integrované námořní
politiky (INP) (viz informační přehled 3.3.8). O politice EU v oblasti námořní bezpečnosti
pojednává samostatná kapitola (viz informační přehled 3.4.11).

VÝSLEDKY

A. Obecný přístup
Námořní dopravou se zabývalo memorandum Komise z roku 1985 nazvané „Pokrok
v úsilí o společnou dopravní politiku – námořní doprava“ a sdělení z roku 1996
nazvané „Směrem k nové strategii v oblasti námořní dopravy“. Zelená kniha Komise
o námořních přístavech a námořní infrastruktuře (COM(1997)0678) poskytla podrobný
přehled o tomto odvětví a podrobněji se zabývala problémem přístavních poplatků
a organizace trhu a také zapojením přístavů do transevropských dopravních sítí (TEN-
T).
V lednu 2009 zveřejnila Komise sdělení o strategických cílech a doporučeních
pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (COM(2009)0008). Byla
identifikována široká škála budoucích výzev:
— námořní doprava EU na globalizovaných trzích a v podmínkách zvýšené

konkurence,

— lidské zdroje, námořnictví a námořní know-how: případná strategická opatření,
jež by mohla být přijata, týkající se zejména zvýšení atraktivnosti námořních
profesí, zlepšení výcviku námořníků, podpory perspektiv celoživotní pracovní
kariéry v námořních odvětvích a zlepšení vnímání lodní dopravy,

— dlouhodobý cíl, jímž je námořní doprava s nulovým odpadem a s nulovými
emisemi, zlepšení námořní bezpečnosti a předcházení terorismu a pirátství,
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— využívání celého potenciálu dopravy po moři na krátké vzdálenosti, například
vytvořením evropského prostoru námořní dopravy bez bariér, plným prováděním
projektů mořských dálnic nebo propojením přístavů s vnitrozemím,

— námořní výzkum a inovace: podpora inovací a technologického výzkumu a vývoje
s cílem zvýšit energetickou účinnost lodí, snížit jejich dopad na životní prostředí
a zajistit lepší kvalitu života na moři.

B. Přístup na trh
První legislativní balíček o námořní dopravě byl přijat dne 22. prosince 1986 a tvoří
ho následující nařízení: nařízení (EHS) č. 4055/86, které zrušilo omezení týkající
se majitelů lodí z EU, nařízení (EHS) č. 4057/86, které řeší nekalé cenové praktiky
v námořní dopravě, a nařízení (EHS) č. 4056/86, které umožnilo, aby Společenství
učinilo kroky proti „protekcionistickým“ opatřením třetích zemí.
V roce 1992 přijala Rada druhý námořní balíček opatření pro postupnou liberalizaci
vnitrostátní námořní kabotáže (přístup dopravců, kteří nesídlí v určitém členském státě,
na trh námořní dopravy mezi přístavy tohoto členského státu) a zejména nařízení (EHS)
č. 3577/92 ze dne 7. prosince 1992.
C. Pravidla hospodářské soutěže
Nařízení (EHS) č. 4056/86 bylo zrušeno nařízením (ES) č. 1419/2006, jímž byla oblast
působnosti rozšířena tak, aby zahrnovala kabotáž a služby mezinárodní trampové
dopravy.
Dne 1. července 2008 přijala Komise soubor pokynů týkajících se uplatňování
článku 81 Smlouvy o ES na služby v námořní dopravě (tento článek byl následně
nahrazen článkem 101 Smlouvy o fungování EU). V září 2013 Komise rozhodla,
že platnost pokynů nerozšíří na dohody v oblasti námořní dopravy, neboť shledala,
že již bylo dosaženo jejich cíle, jímž bylo usnadnit změnu režimu v uplatňování
pravidel hospodářské soutěže na oblast námořní dopravy. Pokud jde o státní
podporu, Komise již v roce 1997 přijala právní rámec povolující členským státům
poskytovat odvětví námořní dopravy státní podporu. V roce 2004 Komise tento rámec
potvrdila v podobě revidovaných pokynů pro státní podporu námořní dopravě (sdělení
Komise C(2004)0043). Tyto pokyny objasňují, jaký druh pomoci – zejména za účelem
podpory zápisu plavidel do rejstříků členských států nebo návratu k jejich registraci
pod vlajkami členských států – je v souladu se Smlouvou o založení Evropského
společenství.
Je však stále třeba dokončit otevření přístavních služeb hospodářské soutěži.
V únoru 2001 předložila Komise sdělení o zvýšení kvality služeb v námořních
přístavech (COM(2001)0035) spolu s návrhem směrnice o přístupu těchto služeb
na trh („první přístavní balíček“). Po téměř třech letech bylo v rámci dohodovacího
řízení dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, avšak Parlament tuto dohodu
dne 20. listopadu 2003 zamítl. Poté se Komise pokusila tuto otázku řešit znovu
a dne 13. října 2004 předložila nový návrh (COM(2004)0654). Parlament jej však
opět zamítl, tentokrát již v prvním čtení dne 18. ledna 2006. Dne 23. května 2013
předložila EK nový balíček opatření týkajících se liberalizace přístavních služeb:
sdělení nazvané „Přístavy ako motor růstu“(COM(2013)0295) a návrh nařízení, kterým
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se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost
přístavů (COM(2013)0296). Dne 15. února 2017 bylo přijato nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2017/352. Tato nová strategie EU je součástí revidovaných
hlavních směrů TEN-T (viz informační přehled 3.5.1) a týká se 319 nejvýznamnějších
námořních přístavů. Jejím cílem je vytvořit v tomto odvětví rovné podmínky, chránit
provozovatele přístavů před nejistotou a vytvořit atmosféru usnadňující účinné veřejné
a soukromé investice. Nařízení stanoví podmínky, za nichž se uplatňuje volný pohyb
přístavních služeb, například jaké minimální požadavky lze uplatňovat za účelem
bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí, za jakých okolností může být omezen
počet provozovatelů a jaký je postup výběru provozovatelů v takových případech.
Zavádí obecná pravidla transparentnosti veřejného financování a poplatků za využívání
přístavní infrastruktury a přístavních služeb zejména tím, že zajišťuje konzultace
s uživateli přístavu. Zavádí v každém členském státě nový mechanismus řešení
stížností a sporů mezi zainteresovanými přístavními subjekty. Požaduje také, aby
všichni poskytovatelé přístavních služeb zajistili zaměstnancům odpovídající odbornou
přípravu.
Sociální ustanovení, jimiž se řídí režim práce v přístavech, jsou předmětem diskuse
výboru pro sociální dialog v přístavech, který působí od roku 2013 a skládá se ze
zástupců přístavních orgánů, provozovatelů terminálů, dokařů a dalších přístavních
pracovníků.
D. Pracovní podmínky
Směrnice 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 vycházela z dohody mezi Svazem
provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou
federací pracovníků v dopravě (ETF). Týkala se délky pracovní doby námořníků na
palubách plavidel plujících pod vlajkou členských států EU, zatímco směrnice 1999/95/
ES ze dne 13. prosince 1999 uplatňovala tato ustanovení na plavidla třetích zemí, které
využívají přístavy Společenství. Dne 23. února 2006 přijala Mezinárodní organizace
práce (MOP) Úmluvu o práci na moři, a vytvořila tak jediný komplexní nástroj zahrnující
všechny současné normy, které pro práci na moři platí: právo námořníků na bezpečné
pracoviště bez rizik, které splňuje současné bezpečnostní normy; odpovídající pracovní
a životní podmínky; ochranu zdraví; lékařskou péči a sociální ochranu. Dohodu
k Úmluvě o práci na moři provádí směrnice 2009/13/ES, kterou se mění směrnice
1999/63/ES.
Směrnice 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2008/106/
ES o minimální úrovni výcviku námořníků, stanoví, že výcvik a vydávání průkazů
námořníků jsou upraveny úmluvou Mezinárodní námořní organizace (IMO) o normách
výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (dále jen „úmluva STCW“). Tato
úmluva byla přijata v roce 1978 a vstoupila v platnost v roce 1984, ale byla
výrazně pozměněna v roce 1995 a opět v roce 2010. Směrnice (EU) 2019/1159
ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni
výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů
způsobilosti námořníků vydaných členskými státy, uvedla předpisy EU do souladu
s aktualizovanou úmluvou STCW a objasnila, které průkazy způsobilosti je třeba
vzájemně uznávat, aby námořníci, kteří získali průkaz způsobilosti v jedné zemi EU,
mohli pracovat na palubě plavidel plujících pod vlajkou jiné země EU. Směrnice
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vstoupila v platnost dne 2. srpna 2019 a členské státy musely do 2. srpna 2021
odpovídajícím způsobem upravit své vnitrostátní předpisy.
Směrnice 2013/38/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2009/16/
ES o státní přístavní inspekci, lépe slaďuje znění s výše zmíněnou Úmluvou o práci
na moři z roku 2006. Pozměněná směrnice rovněž odkazuje na: i) Mezinárodní
úmluvu o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech (úmluva AFS
z roku 2001) a ii) Mezinárodní úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti za škody
způsobené znečištěním ropnými palivy (úmluva o ropných palivech z roku 2001).
Směrnice 2013/54/EU ze dne 20. listopadu 2013 o některých povinnostech státu vlajky
ohledně souladu s Úmluvou o práci na moři z roku 2006 a jejího prosazování převedla
do práva EU dohodu uzavřenou mezi ECSA a ETF týkající se Úmluvy o práci na moři
z roku 2006.
A konečně směrnice 2015/1794/EU ze dne 6. října 2015 změnila znění pěti
směrnic (2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES), pokud
jde o informovanost pracovníků a konzultaci s nimi, rady zaměstnanců, hromadné
propouštění, převod podniků a platební neschopnost zaměstnavatele, aby byli
námořníci ve všech členských státech zahrnuti do oblasti působnosti těchto směrnic.
E. Environmentální normy v oblasti námořní dopravy
V posledních letech byla přijata řada opatření na ochranu mořského prostředí. Patří
k nim zejména:
— Směrnice 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních

pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu, která stanoví povinnost
odstraňovat ropné látky, ropné směsi, lodní odpad a zbytky lodního nákladu
v přístavech EU a stanoví mechanismus dohledu nad prosazováním těchto
předpisů. Tato pravidla byla aktualizována směrnicí (EU) 2019/883 ze dne
17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, zveřejněnou
v Úředním věstníku dne 7. června 2019, s cílem lépe chránit mořské prostředí
snížením objemu odpadu vypouštěného do moře.

— Nařízení (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin
cínu na plavidlech. Před vstupem tohoto nařízení v platnost se tyto sloučeniny
používaly především jako protihnilobné přípravky zabraňující růstu organismů
na trupech lodí, způsobovaly však závažné poškození životního prostředí. Toto
nařízení provádí úmluvu AFS, kterou přijala Mezinárodní námořní organizace dne
5. října 2001.

— Směrnice 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí
za protiprávní jednání. Tato směrnice obsahuje přesné definice protiprávního
jednání a zajišťuje také účinné, odrazující a přiměřené sankce – trestní nebo
správní – za porušení těchto pravidel. Byla změněna směrnicí 2009/123/ES ze
dne 21. října 2009, která zajišťuje, aby se na osoby odpovědné za vypouštění
znečišťujících látek vztahovaly odpovídající sankce, včetně trestních sankcí (i
v méně závažných případech).

— Směrnice 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012 (tzv. „směrnice o síře“) stanoví, že
od 1. ledna 2015 nebudou nákladní lodě plující na námořních územích členských
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států již moci používat palivo s obsahem síry vyšším než 0,1 %. Tato moře
patří do oblasti kontroly emisí síry v souladu s přílohou VI Mezinárodní úmluvy
o zamezení znečištění z lodí (úmluva MARPOL). Viz také směrnici 2016/802/EU
ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech.

F. Reakce na krizi COVID-19
V reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 bylo přijato několik opatření s cílem
reagovat na problémy v námořním odvětví:
— Pokyny Komise pro ochranu zdraví, repatriaci a cestování pro námořníky, cestující

a jiné osoby na palubách lodí ze dne 8. dubna 2020, v nichž byly členské státy
vyzvány, aby vytvořily síť přístavů pro rychlé změny posádky.

— Nařízení (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní
a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se
týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu
některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí
právních předpisů v oblasti dopravy, S ohledem na hygienickou situaci bylo toto
nařízení v únoru 2021 dále změněno (nařízení (EU) 2021/267) tak, aby tyto
doklady mohly zůstat v platnosti po dobu dalších deseti měsíců, pokud skončí mezi
1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

— Nařízení (EU) 2020/697 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (EU)
2017/352, s cílem umožnit řídícím orgánům přístavu nebo příslušným orgánům
poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti
s rozšířením onemocnění COVID-19.

— S cílem zmírnit riziko závažného hospodářského útlumu zveřejnila Komise
dočasný rámec pro opatření státní podpory C/2020/1863 (který byl několikrát
aktualizován, aby se zohlednila vyvíjející se situace), jenž členským státům EU
umožňuje poskytovat podnikům pomoc nad rámec stávajících pravidel pro státní
podporu. Členské státy následně navrhly řadu opatření pro celé hospodářství
a některá odvětvová opatření.

G. Zelená dohoda pro Evropu a balíček „Fit for 55“
Dne 14. července 2021 přijala Komise balíček návrhů (známý jako balíček „Fit for 55“)
v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu, jehož cílem je zajistit, aby politiky EU
v oblasti klimatu, energetiky, využívání půdy, dopravy a zdanění odpovídaly cíli, kterým
je snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání
s úrovněmi v roce 1990. Některé návrhy se plně nebo částečně týkají námořní dopravy,
včetně:
— návrhu na první začlenění emisí z lodní dopravy do systému EU pro obchodování

s emisemi (COM(2021)0551 final),

— návrhu revidovaného nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva, které
zejména vyžaduje, aby lodě měly přístup k čisté elektřině ve velkých přístavech
(COM/2021/559 final),

— návrhu o používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě
(FuelEU Maritime) a o změně směrnice 2009/16/ES (COM/2021/562 final).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016L0802
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:32017R0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:32017R0352
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0562
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ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament ve svém usnesení ze dne 12. dubna 2005 o námořní dopravě na krátké
vzdálenosti požadoval výraznější podporu tohoto druhu dopravy, omezení správních
postupů a rozvoj vysoce kvalitních koridorů mezi členskými státy a žádal, aby se
prioritou staly investice do infrastruktury, díky nimž by se zlepšil přístup k přístavům.
Ve svém usnesení ze dne 5. května 2010 o strategických cílech a doporučeních pro
politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 EP v zásadě podpořil přístup EK.
Žádal mimo jiné: důslednější opatření proti zneužívání výhodných vlajek, nová pravidla
týkající se státní podpory a pokynů pro přístavy, větší zohlednění námořních tras
v rámci transevropských dopravních sítí (zejména prostřednictvím mořských dálnic),
zlepšení udržitelnosti námořní dopravy snížením lodních emisí a rozvoj politiky EU
v oblasti námořní dopravy pro společný námořní prostor.
Dne 15. prosince 2011 přijal Parlament usnesení nazvané „Plán jednotného
evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního dopravního systému
účinně využívajícího zdroje“ v reakci na bílou knihu Komise z roku 2011 s týmž názvem.
Pokud jde o námořní dopravu, Parlament žádal:
— předložení návrhu týkajícího se „modrého pásma“ do roku 2013 (viz

COM(2013)0510 ze dne 8. července 2013),

— zavedení unijní politiky pro námořní dopravu na krátké a střední vzdálenosti, a

— přidělení alespoň 15 % z fondů TEN-T na projekty, které zlepšují udržitelné
a multimodální spojení mezi námořními přístavy, vnitrozemskými přístavy
a multimodálními platformami.

Dne 2. července 2013 navázal Parlament svým usnesením s názvem „Modrý růst
– podpora udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy
a cestovního ruchu v EU“, které představuje plán Parlamentu pro další pokrok
a úsilí o oživení integrované námořní politiky. Parlament doporučil zavedení systémů
územního plánování námořních prostor, modernizaci infrastruktury a zajištění přístupu
k odborným znalostem. Důležité je, že Parlament také připomněl mimořádný význam
dovedností a zaměstnanosti, výzkumu a inovací v námořním odvětví a podíl EU na
lodní přepravě a stavbě lodí.
Dne 28. dubna 2015 přijal Parlament legislativní usnesení schvalující beze změny
postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015
o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy
a o změně směrnice 2009/16/ES.
Dne 22. listopadu 2016 přijal Evropský parlament usnesení o využití potenciálu osobní
lodní dopravy. Jeho cílem bylo podpořit využívání dostupné nadbytečné kapacity
v podobě infrastruktury i plavidel v pobřežní námořní dopravě na krátké vzdálenosti,
vnitrozemských a námořních trajektů, v oblasti městské a periferní mobility, výletních
plaveb a cestovního ruchu.
Dne 27. dubna 2021 přijal Parlament usnesení o technických a provozních opatřeních
pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu, v němž zejména připomněl, že námořní

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=CS&reference=P6-TA-2005-0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52010IP0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52011IP0584
http://eur-lex.europa.eu/procedure/CS/1041063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52013IP0300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32015R0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52016IP0436
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0131_CS.html


Fakta a čísla o Evropské unii - 2022 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

odvětví by mělo přispět k úsilí Unie o snížení emisí skleníkových plynů a současně
zajistit konkurenceschopnost tohoto odvětví. Rovněž zdůraznil potřebu účinně řešit
emise paliv z lodí a postupně ukončit používání těžkého topného oleje v lodní dopravě
a vyzval Komisi, aby vypracovala projekty zaměřené na dekarbonizaci námořní
dopravy a snížení znečišťujících emisí.
V reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 a vzhledem k jeho dopadům na
dopravu přijal Parlament dne 19. června 2020 usnesení o dopravě a cestovním
ruchu v roce 2020 a v dalších letech, v němž vyzval k rychlé, krátkodobé
a dlouhodobé podpoře odvětví dopravy a cestovního ruchu s cílem zajistit jejich přežití
a konkurenceschopnost.
Od března 2020 přijal Parlament postupem pro naléhavé případy několik legislativních
usnesení s cílem zmírnit bezprostřední negativní dopady pandemie v odvětví dopravy.

Ariane Debyser
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0169
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