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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 
2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES (COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 
2013/0390(COD))

Vážený pán predseda,

listom z 20. mája 2015 Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci požiadal na základe článku 39 
ods. 2 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci o poskytnutie stanoviska k vhodnosti 
právneho základu návrhu uvádzaného vyššie.

Pôvodným právnym základom podľa návrhu Komisie1 bol článok 153 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý súvisí s prijímaním opatrení Európskym 
parlamentom a Radou s cieľom podporiť zamestnanosť, lepšie pracovné a životné podmienky, 
primeranú sociálnu ochranu, sociálny dialóg medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, rozvoj 
ľudských zdrojov v záujme zachovania vysokej zamestnanosti a boja proti vylúčeniu v 
členských štátoch.

Zámerom konečného kompromisného textu dohodnutého medzi inštitúciami je upraviť 
právny základ návrhu (s cieľom bližšie ho špecifikovať) v súlade s článkom 153 ods. 2 
písm. b) ZFEÚ, ktorý súvisí s prijatím minimálnych požiadaviek na postupné vykonávanie 
prostredníctvom smerníc v súlade s riadnym legislatívnym postupom, v spojení s 
článkom 153 ods. 1 písm. b) a e) ZFEÚ, ktorý sa týka podpory a dopĺňania aktivít členských 
štátov zo strany Únie v oblasti pracovných podmienok a informovania zamestnancov a porady 
s nimi.

1 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 
2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES (COM(2013)0798 – 2013/0390(COD)).
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I – Kontext

Návrh sa zameriava na zlepšenie úrovne ochrany práv zaručených podľa Charty základných 
práv Európskej únie v rámci pracovného práva EÚ a na zabezpečenie rovnakých podmienok 
pre všetkých na úrovni EÚ. 

Pracovnoprávne smernice EÚ sa všeobecne vzťahujú na všetky odvetvia činnosti a všetky 
kategórie pracovníkov. Námorníci však sú alebo môžu byť z rozsahu pôsobnosti piatich 
smerníc1 vylúčení, a to bez konkrétneho odôvodnenia. V závislosti od situácie na 
vnútroštátnej úrovni by v dôsledku toho mohlo mať vylúčenie negatívny vplyv na určité práva 
zaručené podľa charty, konkrétne na právo na informácie a konzultácie v rámci podniku 
(článok 27) a právo na spravodlivé a primerané pracovné podmienky (článok 31). 

V súčasnosti existujú značné odchýlky v rámci vnútroštátnych prístupov k možnosti 
vylúčenia námorníkov z rozsahu pôsobnosti piatich smerníc uvedených vyššie. V dôsledku 
toho majú niektoré spoločnosti výnimku z určitých povinností informovania a konzultovania, 
ktoré sú záväzné pre konkurenčné spoločnosti založené v iných členských štátoch.   

Návrhom sa mení týchto päť smerníc tak, že sa do nich zavádza nepodmienečné právo 
námorných pracovníkov na informácie a konzultácie, s cieľom zlepšiť riadenie spoločností a 
zmierniť negatívne následky náhlych reštrukturalizácií.

Podľa návrhu Komisie a vzhľadom na typ a odvetvový charakter pozmeňujúcich návrhov v 
súvislosti so zásadou zjednodušenia postupu by sa malo päť smerníc zmeniť pomocou jedinej 
smernice.

II – Príslušné články zmluvy

Ako právny základ v návrhu Komisie sa uvádza nasledujúci článok Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie uvedený v hlave X o sociálnej politike v rámci tretej časti ZFEÚ s názvom 
Vnútorné politiky a činnosti Únie:

Článok 153

(pôvodný článok 137 ZES)

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008
o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie), Ú. v. EÚ L 283,
28.10.2008, s. 36; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009
o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva
a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s 
nimi
(prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 
11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom 
spoločenstve (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29); Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania, Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16; Smernica 
Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv 
zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, 
s. 16.
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1. [...]

2.   Na tento účel Európsky parlament a Rada:

a) môžu prijímať opatrenia na podporu spolupráce medzi členskými štátmi 
prostredníctvom podnetov zameraných na zvyšovanie vedomostí, rozvoja výmeny 
informácií a osvedčených postupov, podpory inovačných prístupov a vyhodnocovania 
skúseností s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisov členských 
štátov;

b) môžu v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc 
minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky 
a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú 
ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju 
malých a stredných podnikov.

Európsky parlament a Rada rozhodujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku sa Rada uznáša 
jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade 
s Európskym parlamentom a uvedenými výbormi.

Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne 
rozhodnúť o možnosti uplatniť riadny legislatívny postup aj na odsek 1 písm. d), 
f) a g).

III – Navrhované právne základy

V dohode s Radou sa uvádza táto zmena právneho základu návrhu s cieľom jeho bližšej 
špecifikácie (s doplneným zvýraznením textu):

Článok 153

(pôvodný článok 137 ZES)

2.   Na tento účel Európsky parlament a Rada:
b) môžu v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc 
minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky 
a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú 
ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju 
malých a stredných podnikov.

Európsky parlament a Rada rozhodujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku sa Rada uznáša 
jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade 
s Európskym parlamentom a uvedenými výbormi.
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Spolu s článkom 153 ods. 1 písm. b) a e) ZFEÚ: 

1.   Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 Únia podporuje a dopĺňa činnosti 
členských štátov v týchto oblastiach:

a) ...

b) pracovné podmienky;

[...]

e) informovanosť a porady s pracovníkmi;

Článok 151 ZFEÚ znie takto (s doplneným zvýraznením textu):

Článok 151

(pôvodný článok 136 ZES)
 

Únia a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené 
v Európskej sociálnej charte podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 a v Charte 
základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, majú za cieľ 
podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, 
aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna 
ochrana, sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov 
so zreteľom na permanentne vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu 
práce.
 
Za týmto účelom Únia a členské štáty uskutočňujú opatrenia, ktoré zohľadňujú 
rozmanité formy vnútroštátnych praktík, najmä v oblasti zmluvných vzťahov, a potrebu 
zachovania konkurencieschopnosti hospodárstva Únie.
 
Únia a členské štáty sú presvedčené, že takýto rozvoj vyplynie nielen z fungovania 
vnútorného trhu, ktorý prispeje k zosúladeniu sociálnych systémov, ale tiež z postupov 
stanovených zmluvami, a z aproximácie ustanovení zákonov, iných právnych 
predpisov alebo správnych opatrení.

IV – Judikatúra

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie 
Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu 
a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“.1 Voľba nesprávneho právneho základu 
môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

1  Vec C-45/86, Komisia/ Rada (Všeobecné colné preferencie) [1987] Zb. 1439, bod 5; Vec C-440/05 Komisia/ 
Rada [2007] Zb. I-9097; Vec C-411/06 Komisia/ Parlament a Rada [2009] Zb. I-7585.
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V článku 153 ZFEÚ (pôvodný článok 137 ZES) sa stanovuje právny základ v zmluve pre 
aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálnej politiky.1 V odsekoch 1 
a 2 sa Únii zveruje právomoc podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov v záujme 
dosiahnutia cieľov článku 151 ZFEÚ (pôvodného článku 136 ZES).2

Čo sa týka článku 153 ods. 1 ZFEÚ, podľa ustálenej judikatúry môže pojem „pracovné 
podmienky“ zahŕňať otázky týkajúce sa platov a dôchodkov do tej miery, pokiaľ to nebude 
znamenať stanovenie minimálnej mzdy Únie.3

Článok 153 ods. 2 písm. b) ZFEÚ navyše „naozaj znamená, že treba brať do úvahy konkrétne 
ekonomické záujmy malých a stredných podnikov, nezabraňuje však tomu, aby tieto podniky 
boli predmetom záväzných opatrení“.4 

V – Zámer a obsah konečného kompromisu

V odôvodnení 13 konečného kompromisu sa pripomína, že „[t]áto smernica rešpektuje 
základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä 
právo na informácie a konzultácie v rámci podniku a právo na spravodlivé a primerané 
pracovné podmienky. Táto smernica sa musí vykonávať v súlade s uvedenými právami a 
zásadami.“ 

V odôvodnení 4 sa navyše potvrdzuje, že „[e]xistenciou vylúčení a/alebo možnosťou ich 
zavádzania sa môže zabrániť tomu, aby námorní pracovníci mohli v plnej miere využívať 
svoje právo na informácie a konzultácie, ako aj právo na spravodlivé a primerané pracovné 
podmienky.“

V odôvodnení 9 sa stanovuje, že „so zreteľom na technologický vývoj posledných rokov, 
najmä v komunikačných technológiách, by sa mali požiadavky týkajúce sa informovania a 
porád aktualizovať a uplatňovať čo najvhodnejším spôsobom, a to vrátane využívania nových 
technológií pre diaľkovú komunikáciu a zlepšovaním dostupnosti internetu a zabezpečením 
jeho rozumného využívania na palube s cieľom zlepšiť vykonávanie tejto smernice.“ 

V odôvodnení 11 sa napokon výslovne uvádza, že „[t]áto smernica prispeje k splneniu cieľov 
stanovených v článku 151 ZFEÚ“, pričom v odôvodnení 13 sa jednoznačne stanovuje, že 
zámerom smernice je „zlepšovanie pracovných podmienok námorníkov a ich informovanie a 
porady s nimi“.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa smernicou mení päť pracovnoprávnych smerníc 
prostredníctvom obmedzenia „existencie vylúčení a/alebo možnosti ich zavádzania, [pokiaľ] 
nie sú objektívne odôvodnené a s námorníkmi sa nezaobchádza rovnako“ (odôvodnenie 12 

1 Pozri vec C-343/08 Európska komisia/Česká republika [2010] Zb. I-00275, bod 67, konkrétne v súvislosti s 
článkom 137 ZES, ktorý predchádzal článku 153; Pozri stanovisko 2/91 k Dohovoru č.º 170 Medzinárodnej 
organizácie práce o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci [1993] Zb. I-01061, bod 17.
2 Pozri vec C-13/05 Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA [2006] Zb. I-06467, bod. 4, konkrétne v 
súvislosti s článkom 137 ZES, ktorý predchádzal článku 153.
3 Vec C-268/06 Impact/Minister for Agriculture and Food a iní [2008] Zb. I-02483, bod 35, konkrétne v 
súvislosti s článkom 137 ods. 1 ZES, ktorý predchádzal článku 153 ods. 1 písm. b).
4 Spojené veci C-184/02 a C-223/02 Španielsko a Fínsko/Európsky parlament a Rada [2004] Zb. I-07789, 
bod 72, konkrétne v súvislosti s článkom 137 ods. 2 ZES, ktorý predchádzal článku 153..
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návrhu, ktoré sa vo svojej podstate teraz nachádza v odôvodneniach 4 a 15 konečného 
kompromisu). 

Navrhovanou smernicou sa konkrétne obmedzí možnosť vylúčiť rybárov podielnikov z 
pôsobnosti smernice o platobnej neschopnosti (článok 1); posádky lodí z rozsahu pôsobnosti 
smernice o európskej zamestnaneckej rade (článok 2); posádky námorných plavidiel z rozsahu 
pôsobnosti smernice o hromadnom prepúšťaní (článok 4); a námorné plavidlá situované v 
oblasti územnej pôsobnosti zmluvy z rozsahu pôsobnosti smernice o prevodoch podnikov 
(článok 5). 

Zavedie sa tiež možnosť odchýliť sa od ustanovení týkajúcich sa lehoty „na zváženie“, „ak sa 
plánované hromadné prepúšťanie vykonáva v dôsledku prevodu, ktorého predmet tvorí 
výhradne jedno plavidlo alebo viac plavidiel, alebo ak zamestnávateľ prevádzkuje iba jedno 
plavidlo“, v prípade smernice o prevodoch podnikov (článok 4).

VI – Analýza a stanovenie vhodného právneho základu

Vzhľadom na to, že zámerom a obsahom návrhu je podporiť a prostredníctvom smernice 
doplniť činnosti členských štátov súvisiace s 1) pracovnými podmienkami námorníkov a 2) 
právom námorníkov na informácie a konzultácie v záujme dosiahnutia cieľov sociálnej 
politiky podľa článku 151 ZFEÚ, vhodným právnym základom je článok 153 ods. 2 ZFEÚ.

Zámerom navrhovanej smernice je zmeniť päť platných smerníc s cieľom zlepšiť pracovné 
podmienky námorníkov a ich právo na informácie a konzultácie, a tým tiež obmedziť 
existenciu alebo možnosť zavádzania výnimiek pre námorných pracovníkov z rozsahu 
pôsobnosti piatich smerníc. 

Smernica 2008/94/ES, teda smernica o platobnej neschopnosti zamestnávateľa, vychádza z 
článku 137 ods. 2 ZES, ktorý teraz zodpovedá článku 153 ods. 2 písm. b) ZFEÚ, a je 
zameraná na zlepšenie životných a pracovných podmienok pracovníkov v Spoločenstve,1 na 
čo sa v súčasnosti vzťahuje článok 153 ods. 1 písm. b) ZFEÚ.

Smernica 2009/38/ES, smernica o európskej zamestnaneckej rade, vychádza z článku 137 
ZES (teraz článok 153 ZFEÚ) a jej zámerom je podporovať a dopĺňať akcie členských štátov 
v oblasti informovania zamestnancov a porady s nimi,2 čo je momentálne zaručené v 
článku 153 ods. 1 písm. e) ZFEÚ.

Zámerom smernice 2002/14/ES, smernica o informovaní a poradách, ktorá je založená na 
článku 137 ods. 2 ZES (teraz článok 153 ods. 2 písm. b) ZFEÚ), je „podporiť informovanie a 
porady o situácii v podniku a pravdepodobnom vývoji zamestnanosti v podniku, ak je podľa 
názoru zamestnávateľa zamestnanosť v podniku ohrozená, potom aj možné plánované 
opatrenia prognózovania, najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu zamestnancov a rozvoj ich 
zručností, s cieľom kompenzovať negatívny vývoj alebo jeho dopad a zvýšiť schopnosť 
zamestnať sa a prispôsobivosť zamestnancov, ktorí môžu byť týmto vývojom ohrození“,3 čo 
zodpovedá článku 153 ods. 1 písm. e) ZFEÚ.

1 Odôvodnenie 2.
2 Odôvodnenie 9.
3 Odôvodnenie 8.
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Smernica 98/59/ES, smernica o hromadnom prepúšťaní, je založená na všeobecnej právomoci 
aproximácie zákonov, konkrétne na článku 100 ZES (teraz článok 115 ZFEÚ), ktorá si 
vyžaduje jednomyseľnosť v Rade. V odôvodnení 6 smernice sa pripomína, že „keďže Charta 
základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva, ktorá bola prijatá na stretnutí 
Európskej rady v Štrasburgu 9. decembra 1989 hlavami štátov alebo vlád 11 členských štátov, 
konštatuje, medzi iným, v bode 7 prvý odsek prvá veta a druhý odsek; v bode 17, prvý odsek; 
a v bode 18, tretia zarážka, že:

7. Dokončenie vnútorného trhu musí viesť k zlepšeniu životných a pracovných 
podmienok pracovníkov v Európskom spoločenstve (. . .).
Toto zlepšenie musí byť uskutočňované všade tam, kde je to nutné, vývojom istých 
aspektov právnej úpravy zamestnania, ako sú ustanovenia o hromadnom prepúšťaní, 
alebo ustanovenia týkajúce sa konkurzov a vyrovnaní.
(. . .)
17. Informácie, rokovania s pracovníkmi a účasť pracovníkov sa musia rozvíjať 
podľa zodpovedajúcich postupov a so zreteľom na doterajšiu prax rôznych členských 
štátov.
(. . .)
18. Tieto informácie, rokovania s pracovníkmi a účasť pracovníkov sa musia 
uskutočniť v náležitom čase, najmä v týchto prípadoch:
(– . . .)
(– . . .)
v prípadoch postupov pri hromadnom prepúšťaní;(– . . .)`; 

Amsterdamskou zmluvou sa zmenila zmluva o ES tým, že sa zaviedla hlava XI (teraz X) o 
sociálnej politike, čím sa stanovil nový konkrétny právny základ pre opatrenia v sociálnej 
oblasti. V dôsledku toho teraz článok 153 ods. 2 písm. b) ZFEÚ predstavuje konkrétny a 
vhodný právny základ pre právne nástroje zamerané na zlepšenie pracovných podmienok a 
práv na informovanie a konzultácie. Na základe toho by sa v smernici, ktorou sa mení 
smernica 98/59/ES, mal tento článok použiť ako jej základ,1 a to v spojení s článkom 153 
ods. 1 písm. b) a e) ZFEÚ o pracovných podmienkach a informovaní zamestnancov a 
poradách s nimi.

Smernicou 2001/23/ES, smernicou o prevodoch podnikov, sa kodifikovala smernica Rady 
77/187/EHS zo 14. februára 1977 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa 
zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo 
závodov. Podľa odôvodnenia 6 kodifikujúcej smernice „v roku 1977 Rada prijala smernicu 
77/187/EHS, aby podporila zosúladenie relevantných vnútroštátnych právnych predpisov 
zabezpečujúcich zachovanie práv zamestnancov a požadujúcich, aby prevádzatelia aj 
nadobúdatelia v dostatočnom časovom predstihu informovali zástupcov zamestnancov a 
poradili sa s nimi“, čo teda vychádza z článku 94 ZES (pôvodný článok 100), ktorý je teraz 
prakticky článkom 115 ZFEÚ. Na základe toho a keďže sa po Amsterdamskej zmluve 
zaviedol konkrétny právny základ pre opatrenia v oblasti sociálnej politiky, článok 153 ods. 2 

1 Pozri vec C-84/94 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Rada Európskej únie [1996] Zb. I-
05755, bod 12.
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písm. b) ZFEÚ je vhodným právnym základom pre zmenu smernice 2001/23/ES,1 v spojení s 
článkom 153 ods. 1 písm. e) ZFEÚ o informovaní zamestnancov a poradách s nimi.

VII – Záver a odporúčanie

Vzhľadom na analýzu uvedenú vyššie a keďže všetkých päť smerníc, ktoré sa majú zmeniť, 
sa týka oblasti sociálnej politiky, pričom sú zamerané na podporu a doplnenie činností 
členských štátov súvisiacich s pracovnými podmienkami alebo informovaním zamestnancov a 
poradách s nimi, článok 153 ods. 2 písm. b) spoločne s článkom 153 ods. 1 písm. b) a e) 
ZFEÚ predstavuje vhodný právny základ navrhovanej smernice o námorníkoch, ktorou sa 
menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES. 

Výbor pre právne veci preskúmal uvedenú vec na schôdzi 16. júna 2015. Na tejto schôdzi tiež 
jednomyseľne rozhodol2 odporučiť Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci zahrnúť písm. b) 
článku 153 ods. 2) ZFEÚ v spojení s článkom 153 ods. 1 písm. b) a e) ZFEÚ do právneho 
základu navrhovanej smernice o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 
2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES.

S úctou

Pavel Svoboda

1 Tamtiež
2 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(podpredsedníčka), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Axel Voss (podpredseda), Mady Delvaux (podpredseda), 
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Kostas 
Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia 
Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Cecilia Wikström.


