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_____________________________________________________________ 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Podľa článku 153 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ) môže Európsky 

parlament a Rada v súlade s riadnym 

legislatívnym postupom prijímať 

prostredníctvom smerníc minimálne 

požiadavky, ktoré sa budú postupne 

uplatňovať a ktorých cieľom je zlepšovanie 

pracovných podmienok, ochrana 

pracovníkov pri skončení ich pracovného 

pomeru, informovanie pracovníkov a 

porady s nimi a vytváranie takého 

pracovného prostredia, aby bolo chránené 

zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Takéto 

smernice nesmú ukladať také správne, 

finančné a právne obmedzenia, ktoré by 

bránili vzniku a rozvoju malých a 

stredných podnikov. 

(1) Podľa článku 153 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ) môže Európsky 

parlament a Rada v súlade s riadnym 

legislatívnym postupom prijímať 

prostredníctvom smerníc minimálne 

požiadavky, ktoré sa budú postupne 

uplatňovať a ktorých cieľom je zlepšovanie 

pracovných podmienok, ochrana 

pracovníkov pri skončení ich pracovného 

pomeru, informovanie pracovníkov a 

porady s nimi a vytváranie takého 

pracovného prostredia, aby bolo chránené 

zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Takéto 

smernice nesmú ukladať neprimerané 

náklady a také správne a právne 

obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a 

rozvoju malých a stredných podnikov 

a rodinných podnikov, ktoré sú hnacou 

silou udržateľného a inkluzívneho rastu a 

vytvárajú 85 % nových pracovných miest 
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v Európskej únii.  

 

Pozmeňujúci návrh  2 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Už v zelenej knihe Komisie z roku 

2006 s názvom Budúcnosť námornej 

politiky Únie sa zdôrazňovalo, že na to, 

aby sa stal sektor 

konkurencieschopnejším, je dôležité 

zriadiť integrovaný právny rámec. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Keďže existencia vylúčení a/alebo 

možnosť ich zavádzania nie je objektívne 

odôvodnená, mali by byť tieto vylúčenia 

zrušené. 

(3) Keďže existencia vylúčení a/alebo 

možnosť ich zavádzania nie je objektívne 

odôvodnená a vedie k situáciám, v ktorých 

sú námorníci diskriminovaní, mali by byť 

zrušené opatrenia, ktorými sa zavádzajú 

tieto vylúčenia.  

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) V aktuálnom právnom stave dochádza 

v rovnakej kategórii pracovníkov 

k nerovnakému zaobchádzaniu zo strany 

jednotlivých členských štátov, a to podľa 

toho, či tieto členské štáty uplatňujú 

výnimky a odchýlky, ktoré im umožňujú 

(5) V aktuálnom právnom stave, čiastočne 

zapríčinenom osobitným charakterom 

námorníckeho povolania, dochádza v 

rovnakej kategórii pracovníkov 

k nerovnakému zaobchádzaniu zo strany 

jednotlivých členských štátov, a to podľa 
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súčasné právne predpisy, alebo nie. Značný 

počet členských štátov využil tieto 

vylúčenia len v obmedzenom rozsahu. 

toho, či tieto členské štáty uplatňujú 

výnimky a odchýlky, ktoré im umožňujú 

súčasné právne predpisy, alebo nie. Značný 

počet členských štátov využil tieto 

výnimky a odchýlky len v obmedzenom 

rozsahu, pričom osem členských štátov ich 

nevyužilo vôbec1a a na námorníkov 

uplatňuje kolektívne zmluvy poskytujúce 

určitú mieru ochrany. Nadobudnutie 

platnosti Dohovoru MOP o pracovných 

normách v námornej doprave v auguste 

2013 predstavuje navyše krok správnym 

smerom, keďže zaručuje zamestnancom 

rovnaké podmienky na medzinárodnej 

úrovni vo vzťahu k niektorým, aj keď nie 

všetkým, právam zamestnancov. 

Vylúčenia navyše vytvárajú prostredie 

nekalej súťaže medzi členskými štátmi, čo 

treba napraviť, pričom je nevyhnutné 

zaručiť rovnaké podmienky v rámci Únie. 

 __________________ 

 1a Bulharsko, Česká republika, 

Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, 

Poľsko, Slovinsko a Švédsko. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V modrej knihe28 je zdôraznená 

potreba zvýšiť počet a kvalitu pracovných 

miest v námorníctve pre európskych 

občanov, ako aj význam zlepšenia 

pracovných podmienok na palubách 

plavidiel. 

(7) Táto smernica je v plnom súlade s 

modrou knihou, v ktorej je zdôraznená 

potreba zvýšiť počet a kvalitu pracovných 

miest v námorníctve pre európskych 

občanov, ako aj význam zlepšenia 

pracovných podmienok na palubách 

plavidiel, okrem iného pomocou investícií 

do výskumu, vzdelávania, odbornej 

prípravy, zdravotníctva a bezpečnosti. 

_________________  

28 COM(2007) 575 v konečnom znení z 

10. októbra 2007. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Táto smernica je v súlade aj 

so stratégiou Európa 2020 a jej cieľmi 

týkajúcimi sa zamestnanosti, ako aj so 

stratégiou Komisie stanovenou v jej 

oznámení s názvom Program Komisie pre 

nové zručnosti a nové pracovné miesta: 

Európsky príspevok k plnej 

zamestnanosti1a. 

 __________________ 

 1a COM(2010)0682. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7b) Podľa oznámenia Komisie s názvom 

Modrý rast: príležitosti pre udržateľný 

rast v morskom a námornom odvetví 

predstavuje modré hospodárstvo približne 

5,4 milióna pracovných miest a tvorí 

hrubú pridanú hodnotu vo výške takmer 

500 miliárd EUR ročne1a. 

 __________________ 

 1a (COM(2012)0494). 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (8a) Sociálni partneri z oblasti 

námorníctva a rybárstva dospeli k dohode, 

ktorá je zásadná pre správne uplatňovanie 
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tejto smernice. V rámci tejto dohody bola 

stanovená primeraná rovnováha medzi 

potrebou zlepšiť pracovné podmienky 

námorníkov a potrebou zohľadniť 

osobitosti tohto sektora. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Vzhľadom na technologický vývoj 

posledných rokov, najmä v komunikačných 

technológiách, by mali byť požiadavky 

týkajúce sa informovania a porád 

so zamestnancami aktualizované. 

(9) Vzhľadom na technologický vývoj 

posledných rokov, najmä v oblasti 

komunikačných technológií, by sa 

požiadavky týkajúce sa informovania 

a porád so zamestnancami mali 

aktualizovať a čo najprimeranejšie 

uplatňovať, a to aj pokiaľ ide 

o využívanie nových technológií 

slúžiacich na komunikáciu na diaľku. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Mali by sa dodržiavať práva 

námorníkov stanovené v tejto smernici, 

ktorú členské štáty uznali vo 

vnútroštátnych právnych predpisoch a 

ktorými sa vykonávajú smernice 

2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 

98/59/ES a/alebo smernica 2001/23/ES. 

(10) Mali by sa dodržiavať práva 

námorníkov stanovené v tejto smernici, 

ktorú členské štáty uznali vo 

vnútroštátnych právnych predpisoch, 

ktorými sa vykonávajú smernice 

2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 

98/59/ES a/alebo smernica 2001/23/ES. 

Transpozícia tejto smernice by nemala 

byť dôvodom akéhokoľvek zhoršenia 

situácie, ktorá v danom členskom štáte 

prevláda. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 



 

 

 PE559.012/ 6 

 SK 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (11a) Námorníci majú právo na bezpečné 

a zabezpečené pracovisko, v ktorom sa 

dodržujú bezpečnostné normy, a mali by 

mať spravodlivé podmienky zamestnania, 

ako aj dôstojné životné a pracovné 

podmienky vrátane sociálnej ochrany 

a odborného vzdelávania.  

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11b) Dohovor o pracovných normách v 

námornej doprave z roku 2006 stanovuje 

práva námorníkov na dôstojné pracovné 

podmienky v najrozličnejších oblastiach a 

zabezpečuje jednotné práva a ochranu pri 

práci pre všetkých námorníkov bez 

ohľadu na ich štátnu príslušnosť či 

vlajku plavidla. Cieľom tohto dohovoru je 

zabezpečiť vďaka jeho celosvetovému 

uplatňovaniu slušné pracovné podmienky 

námorníkov a spravodlivú hospodársku 

súťaž pre vlastníkov lodí. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 c (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (11c) Únia by sa mala neustále snažiť o 

zlepšovanie pracovných a životných 

podmienok na palubách lodí a využívať 

potenciál inovácií, aby sa námorný sektor 

stal príťažlivejším pre námorníkov v Únii 

vrátane mladých pracovníkov. Komisia by 
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preto mala vypracovať program, ktorého 

cieľom bude nabádať mladých ľudí 

k práci v tomto sektore. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 d (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (11d) Únia by sa mala snažiť o zlepšenie 

komunikácie cez internet na palubách 

lodí, napríklad zlepšením dostupnosti 

internetu, a zabezpečiť jeho primerané 

používanie na palube s cieľom posilniť 

vykonávanie smerníc 2008/94/ES, 

2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 

2001/23/ES zmenených touto smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 1 a (nový) 

Smernica 2009/38/ES 

Článok 10 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a) V článku 10 sa dopĺňa tento odsek: 

 „4a. Člen osobitného vyjednávacieho 

orgánu alebo európskej zamestnaneckej 

rady, alebo jeden z ich zástupcov, ktorý je 

členom posádky námorného plavidla, má 

právo zúčastniť sa na stretnutiach 

osobitného vyjednávacieho orgánu alebo 

európskej zamestnaneckej rady alebo na 

akomkoľvek inom stretnutí v rámci 

postupu stanoveného v článku 6 ods. 3, ak 

sa v čase stretnutia nenachádza na mori 

alebo v prístave iného štátu, než je štát, v 

ktorom má spoločnosť sídlo. 

 Stretnutia sa vždy, keď je to možné, 

plánujú tak, aby sa uľahčila účasť 

členov, ktorí sú členmi posádok 
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námorných plavidiel. 

 V prípadoch, keď sa člen osobitného 

vyjednávacieho orgánu alebo európskej 

zamestnaneckej rady, alebo jeden z ich 

zástupcov, ktorý je členom posádky 

námorného plavidla, nemôže na stretnutí 

osobne zúčastniť, sa vždy, keď je to 

možné, využijú nové informačné a 

komunikačné technológie, aby sa 

zabezpečilo čo najväčšie zastúpenie 

pracovníkov.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 1 

Smernica 2002/14/ES 

Článok 3 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto: V článku 3 sa vypúšťa odsek 3. 

„3. Členské štáty môžu uplatniť odchýlku 

z tejto smernice pomocou osobitných 

ustanovení, ktoré sa vzťahujú na posádky 

lodí, ktoré sa plavia po otvorenom mori, 

ak takéto osobitné ustanovenia zaručujú 

rovnocennú úroveň ochrany práva na 

informácie a konzultácie, ako aj účinný 

výkon tohto práva dotknutými 

zamestnancami.“ 

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 4 – bod 1 

Smernica 98/59/ES 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1) Článok 1 sa mení takto: 1) Článok 1 sa mení takto: 

a) v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno c):  

„c) „prevod“ znamená prevod v zmysle 

smernice 2001/23/ES“; 
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b) z článku 1 odseku 2 sa vypúšťa písmeno 

c).  

z článku 1 odseku 2 sa vypúšťa písmeno c).  

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 4 – bod 2 

Smernica 98/59/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Keď sa plánované hromadné prepúšťanie 

týka členov posádky námorného plavidla, 

zasiela sa oznámenie príslušnému orgánu 

štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva.“ 

„Keď sa plánované hromadné prepúšťanie 

týka členov posádky námorného plavidla, 

zamestnávateľ zasiela oznámenie 

príslušnému orgánu štátu, pod ktorého 

vlajkou loď pláva.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 4 – bod 3 

Smernica 98/59/ES 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3) Do článku 4 sa vkladá tento odsek 1a: vypúšťa sa 

„1a. Keď sa plánované hromadné 

prepúšťanie členov posádky plavidla 

vykonáva v súvislosti s prevodom 

námorného plavidla alebo na základe 

takéhoto prevodu, môžu členské štáty 

po porade so sociálnymi partnermi udeliť 

príslušnému verejnému orgánu právomoc 

čiastočne alebo úplne sa odchýliť od 

lehoty uvedenej v odseku 1, a to v týchto 

prípadoch: 

 

a) predmet prevodu pozostáva výhradne z 

jedného alebo viacerých námorných 

plavidiel; 

 

b) zamestnávateľ prevádzkuje len jedno 

námorné plavidlo.“ 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 5 – bod 1 

Smernica 2001/23/ES 

Článok 1 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1) odsek 2 sa nahrádza takto: vypúšťa sa 

„2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, 

aby bol dotknutý odsek 3 v tých prípadoch 

a do tej miery, pokiaľ sa daný podnik, 

podnikateľská činnosť alebo časť 

podniku alebo podnikateľskej činnosti, 

ktorej sa prevod týka, nachádza v územnej 

pôsobnosti zmluvy.“ 

 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 5 – bod 2 

Smernica 2001/23/ES 

Článok 1 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„3. Táto smernica sa vzťahuje na prevod 

námorného plavidla registrovaného 

v členskom štáte a/alebo plávajúceho pod 

vlajkou členského štátu, ktoré predstavuje 

podnik, podnikateľskú činnosť alebo časť 

podniku alebo podnikateľskej činnosti 

na účely tejto smernice, a to aj pokiaľ 

nespadá do oblasti územnej pôsobnosti 

zmluvy.“ 

„3. Táto smernica sa vzťahuje na prevod 

námorného plavidla, ktorý je súčasťou 

prevodu podniku, závodu alebo časti 

podniku alebo závodu v zmysle odsekov 1 

a 2, ak sa prevádzaná časť nachádza v 
oblasti územnej pôsobnosti zmluvy, alebo 

ak podnik, závod alebo časť podniku 

alebo závodu, ktorá sa má previesť, 

zostáva v oblasti územnej pôsobnosti 

zmluvy. 

 Táto smernica sa neuplatňuje, ak predmet 

prevodu pozostáva výhradne z jedného 

alebo viacerých námorných plavidiel.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 5 – bod 3 

Smernica 2001/23/ES 

Článok 1 – odsek 4 



 

 

 PE559.012/ 11 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3) Dopĺňa sa tento odsek 4: vypúšťa sa 

„4. Členské štáty môžu po porade so 

sociálnymi partnermi zabezpečiť, aby sa 

kapitola II tejto smernice neuplatňovala v 

týchto prípadoch: 

 

a) predmet prevodu pozostáva výhradne z 

jedného alebo viacerých námorných 

plavidiel; 

 

b) v rámci podniku alebo podnikateľskej 

činnosti, ktorej sa prevod týka, sa 

prevádzkuje len jedno námorné plavidlo.“ 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1. Členské štáty uvedú do účinnosti 

zákony, iné právne predpisy a správne 

opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 

touto smernicou najneskôr do 5 rokov odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 

Členské štáty bezodkladne oznámia 

Komisii znenie týchto ustanovení. 

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 

zákony, iné právne predpisy a správne 

opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu 

s touto smernicou najneskôr do dvoch 

rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice. Členské štáty bezodkladne 

oznámia Komisii znenie týchto ustanovení. 

 

 

 

 


