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Pozmeňujúci návrh 13
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Claudette Abela Baldacchino

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 
súčasné právne predpisy, alebo nie. Značný 
počet členských štátov využil tieto 
vylúčenia len v obmedzenom rozsahu.

(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 
toho, či tieto členské štáty uplatňujú 
výnimky a odchýlky, ktoré im umožňujú 
súčasné právne predpisy, alebo nie. Značný 
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počet členských štátov využil tieto 
vylúčenia len v obmedzenom rozsahu a 
zahrnul námorníkov do kolektívnych 
zmlúv, ktoré im poskytujú určitú úroveň 
ochrany. Navyše, nadobudnutie platnosti 
Dohovoru MOP o pracovných normách v 
námornej doprave v auguste 2013 
predstavuje krok správnym smerom,
keďže zaručuje  zamestnancom na 
medzinárodnej úrovni rovnaké podmienky 
pre isté práva, ale nie pre všetky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Claudette Abela Baldacchino

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 a 
ktorými sa vykonávajú smernice 
2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 
98/59/ES a/alebo smernica 2001/23/ES, 
podliehajúc požiadavkám a podmienkam 
stanoveným v pozmeňujúcich návrhoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Claudette Abela Baldacchino

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Námorní pracovníci majú právo na 
bezpečné a zabezpečené pracovisko, v 
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ktorom sa dodržujú bezpečnostné normy a 
mali by mať spravodlivé podmienky 
zamestnania, dôstojné životné a pracovné 
podmienky vrátane sociálnej ochrany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Claudette Abela Baldacchino

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 v najrozličnejších 
oblastiach, a ustanovuje jasné práva a 
ochranu všetkým námorným pracovníkom 
bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a na 
vlajku lode. Má za cieľ zabezpečiť 
námorníkom slušné pracovné podmienky 
a vďaka svojmu celosvetovému 
uplatňovaniu spravodlivú hospodársku 
súťaž pre serióznych vlastníkov lodí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Claudette Abela Baldacchino

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11c) Únia by sa mala neustále snažiť 
zlepšovať pracovné a životné podmienky 
na lodiach, aby sa stali príťažlivejšími pre 
európskych námorných pracovníkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Claudette Abela Baldacchino

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11d) Únia by sa mala snažiť zlepšiť 
komunikáciu prostredníctvom internetu 
na palube lodí, a to podporovaním 
dostupnosti internetu na palube, a tým 
zabezpečiť jeho rozumné využívanie na 
palube s cieľom podieľať sa na 
vykonávaní tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Pervenche Berès

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Smernica 2008/94/ES
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

‘2. Členské štáty môžu výnimočne vylúčiť 
nároky niektorých kategórií zamestnancov 
z pôsobnosti tejto smernice vzhľadom na 
existenciu iných foriem záruk, ak je 
ustanovené, že tieto ponúkajú daným 
osobám rovnaký stupeň ochrany, aký 
vyplýva z tejto smernice. Toto ustanovenie 
nesmie za žiadnych okolností pripustiť 
vylúčenie námorníkov alebo rybárov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 1
Smernica 2008/94/ES
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto: V článku 1 sa odsek 3 vypúšťa.

‘3. Ak sa toto ustanovenie už uplatňuje vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, 
členské štáty môžu naďalej vylúčiť z 
pôsobnosti tejto smernice pomocníkov v 
domácnostiach zamestnaných fyzickými 
osobami.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Claudette Abela Baldacchino

Návrh smernice
Článok 3
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.“

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na moderné komunikačné metódy a možnosť sociálneho dialógu s národnými 
organizáciami námorníkov a vlastníkov lodí neexistuje dôvod na nedodržanie ustanovení tejto 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 23
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3
Smernica 2002/14/ES
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.“

Členské štáty môžu vykonávať túto 
smernicu pomocou osobitných ustanovení, 
ktoré sa vzťahujú na posádky lodí a sú 
prispôsobené potrebám posádok 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.“ Členské štáty sú povinné 
o týchto ustanoveniach informovať 
dotknutých sociálnych partnerov a 
Európsku komisiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Pervenche Berès

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 
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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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 4 – bod 3
Smernica 98/59/ES
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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:

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 vykonávať túto smernicu 
pomocou osobitných ustanovení, ktoré sa 
vzťahujú na posádky plavidiel, ktoré sa 
plavia po otvorenom mori, ak takéto 
osobitné ustanovenia zaručujú 
rovnocennú úroveň ochrany práv 
dotknutých zamestnancov.

(a) predmet prevodu pozostáva výhradne z 
jedného alebo viacerých námorných 
plavidiel;

(b) zamestnávateľ prevádzkuje len jedno 
námorné plavidlo.“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Claudette Abela Baldacchino

Návrh smernice
Článok 4 – bod 3
Smernica 98/59/ES
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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:

Keď sa plánované hromadné prepúšťanie 
členov posádky plavidla vykonáva v 
súvislosti s prevodom námorného plavidla 
alebo na základe takéhoto prevodu, môžu 
členské štáty po dohode so sociálnymi 
partnermi udeliť príslušnému verejnému 
orgánu právomoc čiastočne alebo úplne sa 
odchýliť od lehoty uvedenej v odseku 1, a 
to v týchto prípadoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Claudette Abela Baldacchino

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2001/23/ES
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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 alebo na akékoľvek iné námorné 
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plavidlo pôsobiace v oblasti územnej 
pôsobnosti zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť rovnosť a vyhnúť sa nepreferenčnému zaobchádzaniu.

Pozmeňujúci návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2001/23/ES
Článok 1 – odsek 4 (nový)

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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Claudette Abela Baldacchino

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 3
Smernica 2001/23/ES
Článok 1 – odsek 4 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Dopĺňa sa tento odsek 4: vypúšťa sa

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.“

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť rovnosť a vyhnúť sa nepreferenčnému zaobchádzaniu.

Pozmeňujúci návrh 30
Pervenche Berès

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do 2 rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
Členské štáty bezodkladne oznámia 
Komisii znenie týchto ustanovení.

Or. en


