
PE637.681/ 1

CS

27.3.2019 A8-0007/ 001-033

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-033 
které předložil Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpráva
Dominique Riquet A8-0007/2019
Minimální úroveň výcviku námořníků

Návrh směrnice (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro uchování vysoké úrovně námořní 
bezpečnosti a zabránění znečištění moří je 
zásadní zlepšit úroveň znalostí a 
dovedností námořníků Unie rozvojem 
námořního výcviku a vydáváním průkazů 
způsobilosti v souladu s mezinárodními 
pravidly.

(1) Pro uchování vysoké úrovně námořní 
bezpečnosti a zabránění znečištění moří je 
zásadní zlepšit úroveň znalostí a 
dovedností námořníků Unie rozvojem 
námořního výcviku a vydáváním průkazů 
způsobilosti v souladu s mezinárodními 
pravidly a technologickým pokrokem a 
podniknout další kroky k posílení 
základny evropských námořních 
dovedností prostřednictvím poskytování 
pokročilých příležitostí v oblasti odborné 
přípravy a rozvoje pro námořníky v Unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(2a) Předpis STCW již obsahuje pokyny 
pro prevenci únavy (oddíl B-VIII/1), jakož 
i pro způsobilost k výkonu služby (oddíl A-
VIII/1). Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
bezpečnosti, je nezbytné, aby byly normy 
stanovené v této mezinárodní úmluvě 
prosazovány a dodržovány bez výjimky.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) S cílem podpořit profesní mobilitu 
námořníků v EU a zabránit tomu, aby 
evropské námořní odvětví čelilo 
nedostatku kvalifikovaných pracovníků se 
správnou kombinací dovedností a 
schopností, mělo by se usnadnit vzájemné 
uznávání průkazů způsobilosti námořníků 
vydávaných členskými státy. Členské státy 
by proto měly plně uznávat průkazy 
odborné způsobilosti a doklady vydané 
námořníkům jinými členskými státy, a to i 
pro účely vydávání vnitrostátních průkazů 
kompetence. Pokud členský stát odmítne 
potvrdit nebo přijmout platný průkaz 
způsobilosti vydaný jiným členským 
státem, měl by uvést důvody, na nichž je 
toto rozhodnutí založeno.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Směrnice 2008/106/ES rovněž 
obsahuje centralizovaný mechanismus pro 
uznávání průkazů způsobilosti námořníků 
vydaných třetími zeměmi. Hodnocení 
programu pro účelnost a účinnost právních 
předpisů (REFIT)14 ukázalo, že členské 
státy od zavedení centralizovaného 

(5) Směrnice 2008/106/ES rovněž 
obsahuje centralizovaný mechanismus pro 
uznávání průkazů způsobilosti námořníků 
vydaných třetími zeměmi. Hodnocení 
programu pro účelnost a účinnost právních 
předpisů (REFIT)14 ukázalo, že členské 
státy od zavedení centralizovaného 
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mechanismu dosáhly značných úspor 
nákladů. Nicméně pokud jde o některé 
uznané třetí země, hodnocení rovněž 
odhalilo, že pouze omezený počet 
námořníků byl následně zaměstnán na 
plavidlech Unie. Pro účinnější využívání 
dostupných lidských a finančních zdrojů 
by tedy postup pro uznávání třetích zemí 
měl být založen na analýze potřeby 
takového uznání, včetně odhadu počtu 
velitelů a důstojníků z dané země, kteří 
budou pravděpodobně zaměstnáni na 
plavidlech Unie.

mechanismu dosáhly značných úspor 
nákladů. Nicméně pokud jde o některé 
uznané třetí země, hodnocení rovněž 
odhalilo, že co se týče průkazů 
kompetence nebo průkazů odborné 
způsobilosti vydaných těmito třetími 
zeměmi, vydaly členské státy pouze 
omezený počet potvrzení ověřujících 
uznání průkazů způsobilosti.

_________________ _________________
14 SWD(2018)19. 14 SWD(2018)19.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby bylo zajištěno právo všech 
námořníků na důstojné zaměstnání a 
omezilo se narušení hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu, mělo by být uznávání 
průkazů způsobilosti námořníků vydaných 
třetími zeměmi podmíněno ratifikací 
Mezinárodní úmluvy o práci na moři 
těmito třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem dále zvýšit účinnost 
centralizovaného systému pro uznávání 
třetích zemí by přehodnocení třetích zemí, 
které loďstvu Unie poskytují nízký počet 
námořníků, mělo být prováděno v delších 
intervalech, jež by se měly zvýšit na deset 
let. Nicméně tato dlouhá lhůta pro 
přehodnocení systému těchto třetích zemí 

(7) S cílem dále zvýšit účinnost 
centralizovaného systému pro uznávání 
třetích zemí by přehodnocení třetích zemí, 
které loďstvu Unie poskytují nízký počet 
námořníků, mělo být prováděno v delších 
intervalech, jež by se měly zvýšit na osm 
let. Způsobilost těchto námořníků by také 
měly posuzovat členské státy a v případě 
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by měla být spojena s prioritními kritérii, 
která zohledňují bezpečnostní otázky a 
zajišťují rovnováhu potřeby účinnosti a 
efektivního ochranného mechanismu pro 
případ zhoršení kvality výcviku námořníků 
poskytovaného v příslušných třetích 
zemích.

nutnosti by se tito námořníci měli 
podrobit výcviku. Nicméně tato dlouhá 
lhůta pro přehodnocení systému těchto 
třetích zemí by měla být spojena s 
prioritními kritérii, která zohledňují 
bezpečnostní otázky a zajišťují rovnováhu 
potřeby účinnosti a efektivního ochranného 
mechanismu pro případ zhoršení kvality 
výcviku námořníků poskytovaného v 
příslušných třetích zemích.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Informace o námořnících 
zaměstnaných z třetích zemí jsou na úrovni 
Unie dostupné prostřednictvím sdělení 
členských států o příslušných informacích 
uchovávaných v jejich národních registrech 
týkajících se vydaných průkazů 
způsobilosti a potvrzení. Tyto informace 
by neměly být využity pouze za účelem 
vytváření statistik a politik, ale také za 
účelem zlepšování účinnosti 
centralizovaného systému uznávání třetích 
zemí. Uznané třetí země, které na základě 
informací od členských států loďstvu Unie 
neposkytly námořníky po dobu nejméně 
pěti let, budou vyřazeny ze seznamu 
uznaných třetích zemí. Tyto informace 
navíc musí být použity s cílem stanovit 
priority přehodnocení uznaných třetích 
zemí.

(8) Informace o námořnících 
zaměstnaných z třetích zemí jsou na úrovni 
Unie dostupné prostřednictvím sdělení 
členských států o příslušných informacích 
uchovávaných v jejich národních registrech 
týkajících se vydaných průkazů 
způsobilosti a potvrzení. Tyto informace 
by neměly být využity pouze za účelem 
vytváření statistik a politik, ale také za 
účelem zlepšování účinnosti 
centralizovaného systému uznávání třetích 
zemí. Uznání třetích zemí, které na 
základě informací od členských států 
loďstvu Unie neposkytly námořníky po 
dobu nejméně osmi let, by měla být 
podrobena opětovnému přezkumu. 
Přezkumný proces by měl zahrnovat 
možnost pozastavení nebo zrušení uznání 
příslušné třetí země. Tyto informace navíc 
musí být použity s cílem stanovit priority 
přehodnocení uznaných třetích zemí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ustanovení o uznávání odborných 
kvalifikací v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES15 se nevztahují na uznávání 
průkazů způsobilosti námořníků podle 
směrnice 2008/106/ES. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/45/ES16 upravovala vzájemné 
uznávání průkazů způsobilosti námořníků 
vydaných členskými státy. Nicméně 
definice průkazů způsobilosti námořníků, 
které jsou uvedeny ve směrnici 
2005/45/ES, se po změnách úmluvy STCW 
v roce 2010 staly zastaralými. Režim 
vzájemného uznávání průkazů způsobilosti 
námořníků vydaných členskými státy by 
tudíž měl být pozměněn tak, aby odrážel 
mezinárodní změny a nové definice 
průkazů způsobilosti námořníků obsažené 
ve směrnici 2008/106/ES. Kromě toho 
průkazy zdravotní způsobilosti námořníků 
vydané subjekty pověřenými členskými 
státy by rovněž měly být zahrnuty do 
režimu vzájemného uznávání. S cílem 
odstranit nejednoznačnost a riziko 
nesrovnalostí mezi směrnicemi 2005/45/ES 
a 2008/106/ES by vzájemné uznávání 
průkazů způsobilosti námořníků měla 
upravovat směrnice 2008/106/ES.

(9) Ustanovení o uznávání odborných 
kvalifikací v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES15 se nevztahují na uznávání 
průkazů způsobilosti námořníků podle 
směrnice 2008/106/ES. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/45/ES16 upravovala vzájemné 
uznávání průkazů způsobilosti námořníků 
vydaných členskými státy. Nicméně 
definice průkazů způsobilosti námořníků, 
které jsou uvedeny ve směrnici 
2005/45/ES, se po změnách úmluvy STCW 
v roce 2010 staly zastaralými. Režim 
vzájemného uznávání průkazů způsobilosti 
námořníků vydaných členskými státy by 
tudíž měl být pozměněn tak, aby odrážel 
mezinárodní změny a nové definice 
průkazů způsobilosti námořníků obsažené 
ve směrnici 2008/106/ES. Kromě toho 
průkazy zdravotní způsobilosti námořníků 
vydané subjekty pověřenými členskými 
státy by rovněž měly být zahrnuty do 
režimu vzájemného uznávání. S cílem 
odstranit nejednoznačnost a riziko 
nesrovnalostí mezi směrnicemi 2005/45/ES 
a 2008/106/ES by vzájemné uznávání 
průkazů způsobilosti námořníků měla 
upravovat směrnice 2008/106/ES. Ke 
snížení administrativní zátěže pro členské 
státy a k usnadnění řízení nástupu 
posádek na palubu je nezbytné přejít na 
elektronický systém průkazů způsobilosti 
námořníků s cílem dosáhnout do roku 
2027 úplného převedení průkazů 
způsobilosti do elektronické podoby.

__________________ __________________
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 
22).

15 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 
22).

16 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/45/ES o vzájemném uznávání 
průkazů způsobilosti námořníků vydaných 
členskými státy a o změně směrnice 

16 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/45/ES o vzájemném uznávání 
průkazů způsobilosti námořníků vydaných 
členskými státy a o změně směrnice 
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2001/25/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, 
s. 160).

2001/25/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, 
s. 160).

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) S cílem přispět k větší bezpečnosti, 
lepší účinnosti správy plavidel plujících 
pod vlajkou některého z členských států a 
k podpoře námořníků, kteří získali výcvik 
v rámci Unie, je důležité dále rozvíjet 
evropské námořní know-how a zvyšovat 
kvalifikace a dovednosti námořníků 
zejména v souvislosti s technologickým 
pokrokem a digitalizací odvětví. Je tedy 
vhodné nabízet odborný výcvik 
přesahující minimální požadavky úmluvy 
STCW, jenž by byl završen evropským 
námořním diplomem o vynikající kvalitě, 
jak to dne 9. června 2011 doporučila 
Komisi pracovní skupina pro 
zaměstnanost a konkurenceschopnost v 
námořním odvětví. Mimoto je třeba 
vybízet k podpoře mechanismu Erasmus+ 
pro odborný výcvik námořníků, aby bylo 
možné mít prospěch z výměny 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Průkazy způsobilosti by měly být 
centralizovány v elektronické databázi na 
úrovni Unie, jež by byla propojena také s 
databází podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/16/ES1a. Tato 
digitalizace údajů je přirozenou součástí 
technologického vývoje v oblasti 
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shromažďování a předávání údajů a jejím 
cílem je přispět k úspoře nákladů a 
účinnému využívání lidských zdrojů.
____________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 
28.5.2009, s. 57).

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Při zvažování možnosti vytvořit 
dobrovolný systém harmonizovaných 
průkazů způsobilosti s úrovní výcviku 
přesahující rámec STCW, aby se zvýšily 
konkurenční výhody evropských 
námořníků, je nezbytná široká diskuse 
zahrnující sociální partnery, členské státy, 
instituce odborné přípravy a další 
zúčastněné strany. Taková úmluva 
STCW+ by mohla zavést „osvědčení o 
vynikající kvalitě v námořním odvětví“ 
opírající se o evropské námořní 
postgraduální kurzy, které by evropským 
námořníkům poskytovaly dovednosti nad 
rámec mezinárodních požadavků. 
Posilování digitalizace námořního odvětví 
by mělo pomoci zlepšit a rozvíjet tyto 
dovednosti a kvalifikace.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Vzdělávání evropských námořníků, 
jako jsou velitelé a důstojníci, by mělo být 
podporováno studentskými výměnami 
mezi institucemi námořního vzdělávání a 
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výcviku v celé Unii. V zájmu pěstování a 
rozvoje dovedností a kvalifikací 
námořníků plujících pod evropskou 
vlajkou je nezbytná výměna osvědčených 
postupů mezi členskými státy. Výcvik 
námořníků by měl plně využívat 
příležitosti poskytované programem 
Erasmus+.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 – odst. 10

Platné znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 5 se odstavec 10 nahrazuje 
tímto:

10. S výhradou čl. 19 odst. 7 se musí 
originál každého průkazu způsobilosti 
požadovaného touto směrnicí nacházet na 
lodi, na které držitel průkazu způsobilosti 
slouží.

„10. S výhradou čl. 19 odst. 7 se musí 
originál každého průkazu způsobilosti 
požadovaného touto směrnicí nacházet na 
lodi, na které držitel průkazu způsobilosti 
slouží, v papírové nebo elektronické 
podobě, jehož pravost a platnost jsou 
zaručeny vydávajícím členským státem a 
mohou být ověřeny v rámci postupu podle 
odst. 12 písm. b) a odstavce 13 tohoto 
článku.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=CS)

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 – odst. 13

Platné znění Pozměňovací návrh

2b) V článku 5 se odstavec 13 nahrazuje 
tímto:

13. Od 1. ledna 2017 se informace, které se 
mají zpřístupnit v souladu s odst. 12 písm. 

„13. Od 1. ledna 2017 se informace, které 
se mají zpřístupnit v souladu s odst. 12 
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b), zpřístupňují v elektronické podobě. písm. b), zpřístupňují v elektronické 
podobě. Od 1. ledna 2027 jsou všechny 
průkazy způsobilosti a potvrzení podle 
odst. 12 písm. a) dostupné v elektronické 
podobě.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=CS)

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely čl. 20 odst. 8, čl. 21 odst. 2 a pro 
využití členskými státy a Komisí v rámci 
tvorby politik předloží členské státy 
každoročně Komisi informace uvedené v 
příloze V této směrnice, které se týkají 
průkazů kompetence a potvrzení 
ověřujících uznání průkazů kompetence. 
Členské státy rovněž mohou dobrovolně 
poskytnout informace o průkazech 
odborné způsobilosti vydaných členům 
mužstva v souladu s kapitolami II, III a 
VII přílohy úmluvy STCW.

Pro účely čl. 20 odst. 8, čl. 21 odst. 2 a pro 
zjednodušení provádění článku 8 Komise 
zřídí, spravuje a aktualizuje databázi, k 
níž jsou připojeny všechny členské státy a 
jež obsahuje všechny informace uvedené v 
příloze V této směrnice, které se týkají 
průkazů kompetence a potvrzení 
ověřujících uznání průkazů odborné 
způsobilosti vydaných v souladu s předpisy 
V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Databáze průkazů způsobilosti 
námořníků musí být propojena s databází 
kontrol podle článku 24 směrnice 
2009/16/ES. 
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme průkazy 
odborné způsobilosti a doklady vydané 
jiným členským státem nebo subjekty 
pověřenými členským státem s cílem 
povolit námořníkům sloužit v jeho loďstvu.

1. Každý členský stát přijme průkazy 
odborné způsobilosti a doklady vydané 
jiným členským státem nebo subjekty 
pověřenými členským státem v papírové 
nebo elektronické podobě s cílem povolit 
námořníkům sloužit v jeho loďstvu a s 
cílem vydávat průkazy kompetence nebo 
průkazy odborné způsobilosti. První 
rozhodnutí o přijetí takových průkazů 
způsobilosti nebo dokladů se vydá do 
jednoho měsíce od obdržení žádosti a 
podpůrné dokumentace.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát uzná průkazy 
kompetence vydané jiným členským 
státem nebo průkazy odborné způsobilosti 
vydané jiným členským státem velitelům a 
důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a 
V/1-2 přílohy I potvrzením uvedeného 
průkazu způsobilosti na důkaz jeho uznání. 
Potvrzení ověřující uznání se omezuje na 
postavení, funkce a úrovně kompetence 
nebo odborné způsobilosti, které jsou v 
něm stanovené. Použitý vzor potvrzení 
musí být v souladu se vzorem uvedeným v 
oddíle A-I/2 odst. 3 předpisu STCW.

2. Každý členský stát uzná průkazy 
kompetence vydané jiným členským 
státem nebo průkazy odborné způsobilosti 
vydané jiným členským státem velitelům a 
důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a 
V/1-2 přílohy I potvrzením uvedeného 
průkazu způsobilosti na důkaz jeho uznání. 
Potvrzení ověřující uznání se omezuje na 
postavení, funkce a úrovně kompetence 
nebo odborné způsobilosti, které jsou v 
něm stanovené. Toto potvrzení se vydává 
pouze v případě, že byly splněny všechny 
požadavky úmluvy STCW v souladu s 
pravidlem I/2 odst. 7 této úmluvy. Použitý 
vzor potvrzení musí být v souladu se 
vzorem uvedeným v oddíle A-I/2 odst. 3 
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předpisu STCW.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 b – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy, že námořníci mají právo na 
odvolání proti jakémukoli odmítnutí 
potvrdit nebo přijmout platný průkaz 
způsobilosti nebo proti neobdržení 
odpovědi na požadavek o potvrzení nebo 
přijetí.

4. Členské státy zajistí v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy, že námořníci mají právo na 
odvolání proti jakémukoli odmítnutí 
potvrdit nebo přijmout platný průkaz 
způsobilosti nebo proti neobdržení 
odpovědi na požadavek o potvrzení nebo 
přijetí či neodůvodněnému zpoždění a že 
námořníci mají k dispozici odpovídající 
bezplatné poradenství a podporu, pokud 
jde o tato odvolání.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 b – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy by měly seznam svých 
potřeb a pracovních nabídek pro 
námořníky v maximální možné míře 
průběžně aktualizovat.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 b – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy s pomocí Komise a za 
účasti sociálních partnerů připraví 
vzájemně uznávaný evropský námořní 
diplom o vynikající kvalitě, který 
námořníkům poskytne pokročilé odborné 
vzdělání nad rámec požadavků úmluvy 
STCW, s cílem dále posílit základnu 
evropských námořních dovedností.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 b – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Do ... [vložte datum pět let po vstupu 
v platnost] předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě hodnocení dopadu 
vzájemného uznávání odborné přípravy a 
kvalifikace námořníků na zaměstnávání a 
dovednosti evropských námořníků, včetně 
návrhů dalších opatření s ohledem na toto 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhovět požadavkům na zdravotní 
způsobilost předepsaným článkem 11; a že

a) vyhovět požadavkům na zdravotní 
způsobilost, jak z fyzického, tak duševního 
hlediska, předepsaným článkem 11 a že

Pozměňovací návrh 24
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 19 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

aa) V článku 19 se odstavec 1 mění 
takto:

1. Námořníkům, kteří nejsou držiteli 
průkazů kompetence vydaných členskými 
státy nebo průkazů odborné způsobilosti 
vydaných členskými státy velitelům a 
důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a 
V/1-2 úmluvy STCW, může být povoleno 
sloužit na lodích plujících pod vlajkou 
členského státu, pokud bylo postupy 
uvedenými v odstavcích 2 až 6 tohoto 
článku přijato rozhodnutí o uznání jejich 
průkazů kompetence a průkazů odborné 
způsobilosti.

1. Námořníkům, kteří nejsou držiteli 
průkazů kompetence vydaných členskými 
státy nebo průkazů odborné způsobilosti 
vydaných členskými státy velitelům a 
důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a 
V/1-2 úmluvy STCW, může být povoleno 
sloužit na lodích plujících pod vlajkou 
členského státu, pokud bylo postupy 
uvedenými v odstavcích 2 až 6 tohoto 
článku přijato rozhodnutí o uznání jejich 
průkazů kompetence a průkazů odborné 
způsobilosti a pokud třetí země, na níž se 
postup uznávání vztahuje, ratifikovala 
Mezinárodní úmluvu o práci na moři.

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:CS:PDF

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát, který má úmyslu vydáním 
potvrzení uznat průkazy kompetence nebo 
průkazy odborné způsobilosti uvedené v 
odstavci 1, které třetí země vydala veliteli 
lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro 
službu na lodích plujících pod vlajkou 
tohoto státu, podá Komisi svou žádost o 
uznání této třetí země spolu s předběžnou 
analýzou, jak tento třetí stát dodržuje 
požadavky úmluvy STCW, tím, že 
shromáždí informace uvedené v příloze II 
včetně odhadovaného počtu velitelů a 

Členský stát, který má úmyslu vydáním 
potvrzení uznat průkazy kompetence nebo 
průkazy odborné způsobilosti uvedené v 
odstavci 1, které třetí země vydala veliteli 
lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro 
službu na lodích plujících pod vlajkou 
tohoto státu, podá Komisi svou žádost o 
uznání této třetí země spolu s předběžnou 
analýzou, jak tento třetí stát dodržuje 
požadavky úmluvy STCW a Mezinárodní 
úmluvy o práci na moři, tím, že shromáždí 
informace uvedené v příloze II. V 
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důstojníků z této země, kteří budou 
pravděpodobně zaměstnáni.

předběžné analýze uvede členský stát na 
podporu své žádosti další informace 
týkající se důvodů pro uznání třetí země. 
Vedle předběžné analýzy týkající se 
dodržování předpisů předloží členský stát 
odůvodněný odhad počtu velitelů, 
důstojníků a radistů z této země, kteří 
budou pravděpodobně zaměstnáni, s 
výjimkou řádně odůvodněných případů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co členský stát podá žádost, Komise 
rozhodne o zahájení postupu uznání této 
třetí země. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 
2.

Poté, co členský stát podá žádost, zahájí 
Komise postup uznání této třetí země.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po přijetí kladného rozhodnutí o zahájení 
postupu uznání Komise s pomocí 
Evropské agentury pro námořní bezpečnost 
a s možným zapojením členského státu, 
který podal žádost, shromáždí informace 
uvedené v příloze II a posoudí, jaké jsou v 
této třetí zemi systémy výcviku a vydávání 
průkazů způsobilosti, s cílem ověřit, zda 
tato země splňuje všechny požadavky 
úmluvy STCW a zda jsou přijata vhodná 
opatření k zabránění vydání podvodných 
průkazů způsobilosti.

Komise s pomocí Evropské agentury pro 
námořní bezpečnost a s možným 
zapojením členského státu, který podal 
žádost, a každého dalšího dotčeného 
členského státu, shromáždí informace 
uvedené v příloze II a posoudí, jaké jsou v 
této třetí zemi systémy výcviku a vydávání 
průkazů způsobilosti, s cílem ověřit, zda 
tato země splňuje všechny požadavky 
úmluvy STCW a zda jsou přijata vhodná 
opatření k zabránění vydání podvodných 
průkazů způsobilosti.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 20 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud členský stát nevydá žádná 
potvrzení ověřující uznání průkazů 
kompetence nebo průkazů odborné 
způsobilosti podle čl. 19 odst. 1 vydaných 
třetí zemí po dobu delší než pět let, uznání 
průkazů způsobilosti této země bude 
odvoláno. Komise za tímto účelem přijme 
prováděcí rozhodnutí v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 
poté, co uvědomí členské státy i dotčenou 
třetí zemi alespoň dva měsíce předem.

8. Pokud členský stát nevydá žádná 
potvrzení ověřující uznání průkazů 
kompetence nebo průkazů odborné 
způsobilosti podle čl. 19 odst. 1 vydaných 
třetí zemí po dobu delší než osm let, uznání 
průkazů způsobilosti této země bude 
přezkoumáno. Komise za tímto účelem 
přijme prováděcí rozhodnutí v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 
poté, co uvědomí členské státy i dotčenou 
třetí zemi alespoň tři měsíce předem.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Třetí země, které byly uznány 
postupem podle čl. 19 odst. 3 prvního 
pododstavce, včetně zemí uvedených v čl. 
19 odst. 6, Komise s pomocí Evropské 
agentury pro námořní bezpečnost 
pravidelně, nejméně však do deseti let od 
posledního hodnocení, přehodnocuje s 
cílem ověřit, zda plní odpovídající kritéria 
stanovená v příloze II a zda přijaly vhodná 
opatření k zabránění vydávání podvodných 
průkazů způsobilosti.

1. Třetí země, které byly uznány 
postupem podle čl. 19 odst. 3 prvního 
pododstavce, včetně zemí uvedených v čl. 
19 odst. 6, Komise s pomocí Evropské 
agentury pro námořní bezpečnost 
pravidelně, nejméně však do sedmi let od 
posledního hodnocení, přehodnocuje s 
cílem ověřit, zda plní odpovídající kritéria 
stanovená v příloze II a zda přijaly vhodná 
opatření k zabránění vydávání podvodných 
průkazů způsobilosti.

Pozměňovací návrh 30
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 21 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) počet programů schválených třetí 
zemí;

d) počet programů výcviku a rozvoje 
námořníků schválených třetí zemí;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 21 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) celkový počet námořníků 
poskytnutých třetí zemí loďstvu Unie a 
úroveň výcviku a kvalifikace těchto 
námořníků;

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 21 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) informace týkající se standardů 
vzdělávání a odborného výcviku v dané 
třetí zemi poskytované kterýmikoliv 
dotčenými orgány nebo jinými 
zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 25 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy sdělují Komisi 
informace uvedené v příloze V pro účely 
čl. 20 odst. 8, čl. 21 odst. 2 a pro využití 
členskými státy a Komisí v rámci tvorby 
politik.

1. Členské státy zajistí, aby informace 
uvedené v příloze V byly zaneseny do 
databáze zřízené podle článku 5a ihned po 
vydání příslušného průkazu způsobilosti 
nebo potvrzení.
Členské státy zajistí, aby informace 
zanesené do databáze podle článku 5a 
byly do 72 hodin validovány pro účely 
zveřejnění.
Členské státy mají přístup ke všem 
informacím zaneseným do databáze 
zřízené podle článku 5a za účelem 
provádění článku 8.


