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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zkvalitnění vzdělávání a výcviku námořníků je absolutní prioritou Evropské unie a tvůrců 
jejích politik. Poskytnout evropským občanům dovednosti je ambicí, která zvýší udržitelnost 
mnoha odvětví ekonomiky, námořní dopravu nevyjímaje.

Devadesát procent vývozu zboží ven z Evropské unie a 40 % jejího vnitřního obchodu se 
zprostředkovává po moři. Námořní doprava je proto klíčovou osou pro rozvoj evropského 
obchodu s obrovským dopadem na hospodářství, a následně na vytváření pracovních míst. 
Musíme proto zajistit výcvik, speciální vyškolení a certifikaci námořníků tak, aby se 
minimalizovaly potenciální hrozby pro bezpečnost lidí a zboží na moři a pro mořské prostředí 
během operací na palubě plavidel. Vzhledem k tomu, že námořní doprava je svou povahou 
zákonitě globalizovaným odvětvím, musí právní předpisy EU ohledně minimální úrovně 
výcviku, minimálních přijatelných pracovních podmínek a bezpečnostních opatření na palubě 
být také v souladu s mezinárodními normami a konvencemi.

Tím, že se zvýšila úroveň výcviku námořníků a certifikace, učinil již stávající právní rámec 
EU velký pokrok v podpoře eliminace posádek, které pracují na palubě lodí plujících pod 
vlajkou EU a nesplňují normy. Zároveň se na základě závazků, jež členské státy přijaly na 
základě přistoupení k úmluvě STCW, zřídil centralizovaný mechanismus EU, jímž se dosáhlo 
rovných podmínek mezi námořníky, kteří obdrželi výcvik v Unii, a zaměstnanými námořníky
z třetích zemí. S ohledem na nejnovější legislativní vývoj je však třeba právní předpisy EU 
přepracovat, zjednodušit a přeformulovat.

Stávající proces přezkumu směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků
a zrušení směrnice 2005/45/ES tuto potřebu vyřeší. Zároveň by měl odstranit zjištěné mezery
v předpisech a zjednodušit a racionalizovat regulační rámec EU v těchto oblastech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

(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 



PE627.001v02-00 4/12 AD\1166736CS.docx

CS

státy od zavedení centralizovaného 
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.

státy od zavedení centralizovaného 
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, byl členskými státy vydán pouze 
omezený počet potvrzení ověřujících 
uznání průkazů způsobilosti.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19 14 SWD(2018)19

Pozměňovací návrh 2

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 
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.

(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. Způsobilost těchto námořníků by také 
měly posuzovat členské státy a v případě 
nutnosti by se 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 3

Návrh směrnice
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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 deseti let, by měla být 
podrobena opětovnému přezkumu. 
Přezkumný proces by měl zahrnovat 
možnost pozastavení nebo zrušení uznání 
příslušné třetí země, v souladu
s přezkumným postupem. Tyto informace 
navíc musí být použity s cílem stanovit 
priority přehodnocení uznaných třetích 
zemí.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V zájmu zvážení možnosti vytvořit 
dobrovolný systém harmonizované 
certifikace nad rámec STCW, co se týče 
úrovně výcviku, za účelem zvýšení 
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“ 
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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 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Vzdělání evropských námořníků, 
jako jsou velitelé a důstojníci, by mělo být 
podporováno studentskými výměnami 
mezi institucemi námořního vzdělávání
a výcviku napříč Unií. 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 programu Erasmus+.

Pozměňovací návrh 6

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

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Do ... [pěti let po vstupu této 
směrnice v platnost] Komise předloží 
hodnocení dopadu vzájemného uznávání 
potvrzení o zaměstnání evropských 
námořníků vydávaných členskými státy.

Pozměňovací návrh 8

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

a) vyhovět požadavkům na zdravotní 
způsobilost, jak fyzického, tak duševního 
zdraví, předepsaným článkem 11 a

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2008/106/CE
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 důstojníků z této země, kteří budou 

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 
a, pokud je to možné, odhadovaného počtu 
velitelů a důstojníků z této země, kteří 
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pravděpodobně zaměstnáni. budou pravděpodobně zaměstnáni.

Pozměňovací návrh 10

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, Komise 
zahájí postup uznání této třetí země.

Pozměňovací návrh 11

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, 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.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát podávající žádost může 
rozhodnout, že uzná třetí zemi 
jednostranně, dokud není přijato 
rozhodnutí podle tohoto odstavce. Členský 
stát v případě takového jednostranného 
uznání sdělí Komisi počet potvrzení 
ověřujících uznání vydaných v souvislosti
s průkazy kompetence a průkazy odborné 
způsobilosti vydanými třetí zemí podle 
odstavce 1, dokud není přijato rozhodnutí
o jejím uznání.“

Členský stát podávající žádost může 
požádat Komisi o dočasné povolení pro 
uznání třetí země, dokud není přijato 
rozhodnutí podle tohoto odstavce. Členský 
stát musí v takovém případě poskytnout
Komisi veškeré informace a podklady 
nutné k odůvodnění této žádosti, než bude
přijato rozhodnutí podle tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě neposkytnutí těchto podkladů 
Komise žádost o dočasné uznání
s uvedením důvodů zamítne.

Pozměňovací návrh 14

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 

8. Pokud členský stát nevydá žádná 
potvrzení ověřující uznání průkazů 
kompetence nebo průkazů odborné 
způsobilosti podle článku 19 vydaných 
třetí zemí po dobu delší než deset let, 
uznání průkazů způsobilosti této země 
bude po konzultaci se členskými státy
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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.“

a příslušnými zúčastněnými stranami 
přezkoumáno. Komise podle výše 
uvedeného přezkumného řízení 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.

Pozměňovací návrh 15

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) skutečnost, že byly vydány 
neoprávněné průkazy způsobilosti;
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