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Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se 
provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem 
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Pozměňovací návrh 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při zavádění účinného systému 
inspekcí podmínek práce v námořním 
odvětví mohou členské státy, pokud je to 
vhodné, povolit veřejným orgánům nebo 
jiným organizacím (včetně organizací 
jiných členských států, pokud s tím tyto 
státy souhlasí),které uznají za odpovědné 
a nezávislé, aby inspekce prováděly. 
V každém případě zůstává členský stát 
plně odpovědný za provádění inspekcí 
pracovních a životních podmínek 
dotčených námořníků na plavidlech 
plujících pod jeho vlajkou.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je pozměnit strukturu návrhu zpravodaje. EU nemá 
žádný právní základ pro prosazování požadavků na osvědčování. Právní základ pro 
osvědčování se odvozuje od úmluvy MOP o normách pro práci na moři (ILO MLC) a 
vnitrostátních právních předpisů, jimiž se tato úmluva provádí. Návrh Komise je zaměřený na 
prosazování dohody sociálních partnerů, nikoli úmluvy ILO MLC. Směrnice proto nevytváří 
právní základ pro vydávání osvědčení a konkrétně osvědčení o práci na moři. 

Pozměňovací návrh 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Každý členský stát stanoví jasné cíle a 
normy vztahující se na správu jeho 
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systému inspekcí, jakož i vhodné celkové 
postupy pro posuzování toho, do jaké míry 
se daří tyto cíle a normy plnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Interval mezi inspekcemi není delší 
než tři roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby osoby odpovědné 
za ověřování řádného provádění směrnice 
2009/13/ES měly odbornou přípravu, 
kvalifikaci, mandát, pravomoci, statut a 
nezávislost nezbytné nebo žádoucí k 
ověřování a zajišťování souladu s 
uvedenou směrnicí.

1. Členský stát zajistí, aby instituce či jiné 
subjekty uvedené v čl. 3 odst. 1b a osoby, 
které jsou v nich odpovědné za ověřování 
řádného provádění směrnice 2009/13/ES 
měly odbornou přípravu, kvalifikaci, 
mandát, pravomoci, statut a nezávislost 
nezbytné nebo žádoucí k ověřování a 
zajišťování souladu s uvedenou směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jutta Steinruck
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát zavede:
(a) systém pro zajištění odpovídající 
činnosti prováděné uznanými subjekty, 
který zahrne informace o všech platných 
vnitrostátních právních a správních 
předpisech a příslušných mezinárodních 
nástrojích; a
(b) postupy pro komunikaci s těmito 
subjekty a pro dohled nad nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud členský stát obdrží stížnost, 
kterou nepovažuje za zjevně 
neopodstatněnou, nebo získá důkaz, že 
plavidlo, které pluje pod jeho vlajkou, 
nesplňuje požadavky směrnice 
2009/13/ES, nebo že opatření, kterými se 
směrnice provádí, vykazují vážné 
nedostatky, přijme tento členský stát 
nezbytná opatření k prošetření dané 
záležitosti a zajistí, že jsou učiněna 
opatření k nápravě veškerých zjištěných 
nedostatků.

1. Pokud členský stát obdrží stížnost, 
kterou nepovažuje za zjevně 
neopodstatněnou z hlediska 
mezinárodního pracovního práva, jako je 
úmluva o práci na moři, nebo z hlediska 
ustanovení směrnice 2009/13/ES, přijme 
nezbytná opatření s cílem  přezkoumat 
tuto otázku a ujistit se, že jsou přijata 
opatření k nápravě veškerých zjištěných 
nedostatků.

Pokud členský stát pomocí inspekce získá 
důkaz, že plavidlo, které pluje pod jeho 
vlajkou, nesplňuje požadavky směrnice 
2009/13/ES, nebo že opatření, kterými se 
směrnice provádí, vykazují vážné 
nedostatky, přijme tento členský stát 
nezbytná opatření k prošetření dané 
záležitosti a zajistí, že jsou učiněna 
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opatření k nápravě veškerých zjištěných 
nedostatků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Osoby odpovědné za vyřizování stížností
musí se zdrojem jakékoliv stížnosti 
poukazující na nebezpečí nebo nedostatky
ve vztahu k pracovním a životním 
podmínkám námořníků nebo na porušení 
právních a správních předpisů zacházet 
jako s důvěrným a provozovateli 
námořního plavidla, jeho zástupci či rejdaři 
nesmí naznačit, že inspekce byla 
provedena na základě takové stížnosti.

2. Odpovědné osoby musí se zdrojem 
jakékoliv stížnosti poukazující na 
nebezpečí nebo nedostatky ve vztahu 
k pracovním a životním podmínkám 
námořníků nebo na porušení právních 
a správních předpisů zacházet jako 
s důvěrným a provozovateli námořního 
plavidla, jeho zástupci či rejdaři nesmí 
naznačit, že inspekce byla provedena na 
základě takové stížnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 a
Ustanovení o přezkumu

Počínaje datem vstupu úmluvy v platnost 
dbá Komise na její začlenění do práva 
Unie a na její provádění členskými státy. 
Komise přijme za tímto účelem nezbytná 
opatření.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 72
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 a
Inspekce a prosazování

Každý členský stát udržuje systém inspekcí 
podmínek námořníků na plavidlech 
plujících pod jeho vlajkou, které zahrnují 
ověřování toho, zda jsou případně 
dodržována opatření týkající se 
pracovních a životních podmínek uvedená 
v prohlášení o dodržování pravidel při 
práci na moři a plněny požadavky 
směrnice 2009/13/ES.

Or. en


