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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výcvik posádek na palubách lodí je pro bezpečný provoz lodí na moři i v přístavech klíčový. 
Společný výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků se řídí Úmluvou o normách 
výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (úmluva STCW). Tuto úmluvu přijala v roce 
1978 Mezinárodní námořní organizace. Obsahuje také ustanovení týkající se strážní služby, 
způsobilosti ke službě i doby odpočinku a v současnosti je v právních předpisech EU 
prováděna prostřednictvím směrnice 2008/106/ES.  

V roce 2010 byl na konferenci smluvních stran úmluvy STCW v Manile zahájen komplexní 
přezkum a byly přijaty významné změny této úmluvy (dále jen „manilské změny“), které 
vstoupily v platnost dne 1. ledna 2012. 

Hlavním cílem návrhu Komise – COM(2011)0555 – je začlenit tyto nejnovější změny 
dohodnuté v Manile do právních předpisů EU prostřednictvím změny směrnice 2008/106/ES. 
Výborem příslušným pro začlenění manilských změn do právních předpisů EU je sice Výbor 
pro dopravu a cestovní ruch, změny však výrazně zasahují i do oblasti zaměstnanosti. 

Cílem navrhovaného stanoviska je zajistit, aby tato nová ustanovení EU byla v souladu s 
příslušným právním rámcem, který je v současnosti v platnosti, i s předchozími dohodami 
mezi sociálními partnery. 

Zejména v tomto ohledu vyzývá navrhovatel k podpoře a posílení návrhu Komise, pokud jde 
o minimální dobu odpočinku a omezení možných výjimek z požadované doby odpočinku pro 
členy strážní služby. Minimální doba odpočinku nesmí být kratší než 10 hodin za každé 24 
hodinové období a 77 hodin za každé sedmidenní období. 

S cílem předcházet nebezpečí způsobenému únavou nebudou schvalovány výjimky z denního 
počtu hodin odpočinku. Výjimky z požadovaného týdenního odpočinku budou povolovány 
jen za přísných podmínek. Výjimka z obecného pravidla je možná pouze v případě, že se 
sociální partneři v jednotlivých členských státech dohodnou na kratším týdenním odpočinku 
než 77 hodin. To zajistí soulad s ustanoveními o pracovní době námořníků (směrnice 
1999/63/ES).

Avšak ani v případě kolektivně dohodnutých výjimek pro minimální týdenní doby odpočinku 
lze tyto výjimky povolit pouze na dobu, která nebude delší než dva po sobě následující týdny, 
a to pouze pod podmínkou, že minimální doba odpočinku nebude kratší než 70 hodin za 
sedmidenní období. Také interval mezi dvěma obdobími na palubě, na které se vztahují 
výjimky, nesmí být kratší, než je dvojnásobek doby trvání výjimky. Stanovisko tak 
ustanovuje naprosto minimální počet hodin odpočinku pro námořníky s cílem zachovat 
bezpečnost na palubě lodí.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Všechny členské státy jsou stranami 
úmluvy a žádný z nich nevznesl námitky 
proti manilským změnám postupem 
stanoveným za tímto účelem. Členské státy 
proto musí sjednotit své vnitrostátní 
předpisy s manilskými změnami. Je třeba 
předejít rozporu mezi mezinárodními 
závazky členských států a jejich závazky 
na úrovni EU. Kromě toho by vzhledem k 
celosvětové povaze námořní dopravy měly 
být předpisy Unie upravující výcvik a 
vydávání průkazů způsobilosti námořníků 
v souladu s mezinárodními předpisy. 
Několik ustanovení směrnice 2008/106/ES 
je tudíž třeba změnit tak, aby zohledňovala 
manilské změny.

(4) Všechny členské státy jsou stranami 
úmluvy a žádný z nich nevznesl námitky 
proti manilským změnám postupem 
stanoveným za tímto účelem. Členské státy 
proto musí sjednotit své vnitrostátní 
předpisy s manilskými změnami. Je třeba 
předejít rozporu mezi mezinárodními 
závazky členských států a jejich závazky 
na úrovni EU. Kromě toho by vzhledem k 
celosvětové povaze námořní dopravy měly 
být předpisy Unie upravující výcvik a 
vydávání průkazů způsobilosti námořníků 
v souladu s mezinárodními předpisy. 
Směrnice 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací 
neposkytuje vhodný právní rámec pro 
stanovení požadovaných norem pro výcvik 
a vydávání průkazů způsobilosti 
námořníků. Jsou proto nezbytná 
konkrétní ustanovení EU. Směrnici 
2008/106/ES je tudíž třeba změnit tak, aby 
zohledňovala manilské změny.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit rozdíl mezi oblastmi působnosti směrnice 2008/106/ES a směrnice 
2005/36/ES.

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Smluvní strany hodlaly na konferenci v 
Manile mimo jiné stanovit objektivní 
omezení výjimek z minimální doby 
odpočinku pro členy strážní služby a 
námořníky, jimž byly přiděleny úkoly 
související s bezpečností, ochranou před 
protiprávními činy a prevencí znečištění. 
Tato nová ustanovení by měla být rovněž 
začleněna do práva EU. Měla by však 
dodržovat ustanovení o době odpočinku, 
která se vztahují na námořníky podle 
směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. 
června 199910 a 2009/13/ES ze dne 16. 
února 200911. Kromě toho by měla být 
omezena možnost povolovat výjimky u 
maximální doby trvání, četnosti a 
rozsahu. Do směrnice by za tímto účelem 
měla být zařazena příslušná ustanovení.

(5) Evropští sociální partneři se dohodli 
na minimální době odpočinku pro 
námořníky a k provádění této dohody byla 
přijata směrnice Rady 1999/63/ES. 
Směrnice 1999/63/ES také umožňuje 
povolit výjimky z minimální doby 
odpočinku pro námořníky. Smluvní strany 
hodlaly na konferenci v Manile mimo jiné 
stanovit objektivní omezení výjimek z 
minimální doby odpočinku pro členy 
strážní služby a námořníky, jimž byly 
přiděleny úkoly související s bezpečností, 
ochranou před protiprávními činy a 
prevencí znečištění, s cílem předcházet 
únavě. Takováto nová ustanovení by měla 
být začleněna do práva EU způsobem, 
který zajistí soulad se směrnicí 
1999/63/ES ve znění směrnice 
2009/13/ES.

Or. en

Odůvodnění

Možné výjimky podle směrnice 2008/106/ES musí dodržovat příslušná ustanovení směrnice 
1999/63/ES, jež provádí dohodu mezi evropskými sociálními partnery.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dostupné statistiky o evropských 
námořnících jsou neúplné a často nepřesné, 
což tvorbu politik v tomto citlivém odvětví 
ještě více ztěžuje. Podrobné údaje o 
vydávání průkazů způsobilosti 
námořníkům by tento problém zcela 
nevyřešily, nepochybně by však jeho řešení 
napomohly. Podle úmluvy STCW jsou 
smluvní strany povinny vést rejstříky všech 
průkazů způsobilosti a potvrzení i 
příslušných obnovení platnosti průkazů 

(7) Dostupné statistiky o evropských 
námořnících jsou neúplné a často nepřesné, 
což tvorbu politik v tomto citlivém odvětví 
ještě více ztěžuje. Podrobné údaje o 
vydávání průkazů způsobilosti 
námořníkům by tento problém zcela 
nevyřešily, nepochybně by však jeho řešení 
napomohly. Podle úmluvy STCW jsou 
smluvní strany povinny vést rejstříky všech 
průkazů způsobilosti a potvrzení i 
příslušných obnovení platnosti průkazů 
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způsobilosti nebo jiných opatření, která se 
jich týkají (pravidlo I/2 odst.14). Členské 
státy musí v souladu s čl. 11 odst. 4 
směrnice 2008/106 vést rejstřík vydaných 
průkazů způsobilosti a potvrzení. Aby bylo 
možné vytvořit si co nejúplnější představu 
o zaměstnanosti v Evropě, měly by být 
členské státy povinny zasílat Komisi 
vybrané informace, které jsou již uvedené 
v jejich rejstřících průkazů způsobilosti 
námořníků. Tyto informace by měly být 
použity pro statistické účely a měly by být 
v souladu s požadavky, které Unie 
stanovila pro ochranu údajů. Do směrnice 
2008/106/ES by za tímto účelem mělo být 
zařazeno příslušné ustanovení.

způsobilosti nebo jiných opatření, která se 
jich týkají (pravidlo I/2 odst.14). Členské 
státy musí v souladu s čl. 11 odst. 4 
směrnice 2008/106/ES vést rejstřík 
vydaných průkazů způsobilosti a potvrzení. 
Aby bylo možné vytvořit si co nejúplnější 
představu o zaměstnanosti v Evropě, měly 
by být členské státy povinny zasílat Komisi 
vybrané informace, které jsou již uvedené 
v jejich rejstřících průkazů způsobilosti 
námořníků. Tyto informace by měly být 
poskytovány pouze v rozsahu nutném pro 
vytváření politiky podložené důkazy, měly 
by být použity pouze pro statistické účely a 
měly by být shromažďovány, ukládány a 
analyzovány v naprostém souladu 
s požadavky, které Unie stanovila pro 
ochranu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba objasnit účel předávání údajů Evropské komisi, a to i v zájmu správného uplatňování 
právních předpisů o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Za účelem shromažďování údajů o 
námořní profesi v souladu s jejím vývojem 
a vývojem technologie by Komise 
s ohledem na přizpůsobení přílohy V 
směrnice 2008/106/ES měla být pověřena 
pravomocí přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tyto akty v přenesené 
pravomoci by se týkaly zejména obsahu 
informací o potvrzeních, průkazech 
kompetence či odborné způsobilosti a 
počtu a podrobnostech námořníků, jejichž 
průkazy způsobilosti jsou vydány nebo 
potvrzeny, s přihlédnutím k zárukám pro 
ochranu údajů uvedeným ve zmíněné 

(8) Za účelem shromažďování údajů o 
námořní profesi v souladu s jejím vývojem 
a vývojem technologie by Komise 
s ohledem na přizpůsobení přílohy V 
směrnice 2008/106/ES měla být pověřena 
pravomocí přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tyto akty v přenesené 
pravomoci by se týkaly zejména 
aktualizace ustanovení o obsahu informací 
o potvrzeních, průkazech kompetence či 
odborné způsobilosti a počtu a 
podrobnostech námořníků, jejichž průkazy 
způsobilosti jsou vydány nebo potvrzeny, 
s přihlédnutím k zárukám pro ochranu 
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příloze. Komise by rovněž měla mít 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci, aby bylo možno stanovit 
opatření pro shromažďování, ukládání a 
analýzu tohoto druhu statistických 
informací členskými státy s cílem zohlednit 
nové statistické potřeby námořníků a s 
ohledem na shromažďování informací, 
které jsou aktuální a v souladu s realitou. Je 
důležité, aby Komise v průběhu přípravné 
práce prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
současné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

údajů uvedeným ve zmíněné příloze. 
Komise by rovněž měla mít pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, aby 
bylo možno stanovit opatření pro 
shromažďování, ukládání a analýzu tohoto 
druhu statistických informací členskými 
státy s cílem zohlednit nové statistické 
potřeby námořníků a s ohledem na 
shromažďování informací, které jsou 
aktuální a v souladu s realitou. Je důležité, 
aby Komise v průběhu přípravné práce 
prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
současné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci by se měly týkat pouze ustanovení nutných pro aktualizaci 
informačního systému v závislosti na vývoji námořního odvětví.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Čl. 1. – odst. 1 – bod 1 – písm. d (nové)
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 1 – bod 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

41 a. „elektrotechnickým důstojníkem“ 
důstojník kvalifikovaný v souladu 
s ustanoveními kapitoly III přílohy I;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést definici„elektrotechnického důstojníka“ v souladu s ustanoveními kapitoly III 
přílohy I.
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Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. f – návětí
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 – odst. 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Každý uchazeč o průkaz způsobilosti 
musí uspokojivě prokázat:

11. Uchazeči o průkaz způsobilosti musí 
uspokojivě prokázat:

Or. en

Odůvodnění

Výraz „uchazeč“ je vhodnější převést do množného čísla, které zahrnuje uchazeče i 
uchazečky, a předchází tak nedorozuměním, k nimž by mohlo v mnoha jazykových verzích 
dojít v případě zachování jednotného čísla.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. f
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 – odst. 11 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. f
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 – odst. 11 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že jeho věk není nižší než věk stanovený 
v příslušných pravidlech pro získání 
požadovaného průkazu způsobilosti 

b) že jejich věk není nižší než věk 
stanovený v příslušných pravidlech pro 
získání požadovaného průkazu způsobilosti 
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uvedených v příloze I; uvedených v příloze I;

Or. en

Odůvodnění

Výraz „uchazeč“ je vhodnější převést do množného čísla, které zahrnuje uchazeče i 
uchazečky, a předchází tak nedorozuměním, k nimž by mohlo v mnoha jazykových verzích 
dojít v případě zachování jednotného čísla.

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. f
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 – odst. 11 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) že vyhovuje požadavkům na zdravotní 
způsobilost, stanoveným v oddílu A-I/9 
předpisu STCW;

c) že vyhovují předepsaným požadavkům 
na zdravotní způsobilost k výkonu 
příslušných povinností;

Or. en

Odůvodnění

Výraz „uchazeč“ je vhodnější převést do množného čísla, které tvar zahrnuje uchazeče i 
uchazečky, a předchází tak nedorozuměním, k nimž by mohlo v mnoha jazykových verzích 
dojít v případě zachování jednotného čísla. Dále je třeba zdůraznit, že zdravotní způsobilost 
je možné stanovit pouze ve vztahu k výkonu konkrétních povinností.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. f
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 5 – odst. 11 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) že splňuje požadavky na způsobilost 
stanovené v pravidlech, jež jsou uvedena 
v příloze I, pro služební postavení, funkce 
a úrovně, které musí být uvedeny v 
potvrzení průkazu způsobilosti.

e) že splňují požadavky na způsobilost 
stanovené v pravidlech, jež jsou uvedena 
v příloze I, pro služební postavení, funkce 
a úrovně, které musí být uvedeny v 
potvrzení průkazu způsobilosti.

Or. en
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Odůvodnění

Výraz „uchazeč“ je vhodnější převést do množného čísla, které zahrnuje uchazeče i 
uchazečky, a předchází tak nedorozuměním, k nimž by mohlo v mnoha jazykových verzích 
dojít v případě zachování jednotného čísla.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod i
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré činnosti spojené s výcvikem, 
posuzováním způsobilosti, vydáváním 
průkazů způsobilosti, včetně průkazů 
zdravotní způsobilosti, potvrzováním a 
obnovováním platnosti prováděné 
nevládními organizacemi nebo subjekty v 
rámci jejich pravomoci byly trvale 
sledovány pomocí systémů norem kvality s 
cílem zaručit dosahování definovaných cílů 
včetně těch, které se týkají kvalifikace a 
zkušeností vyučujících a zkoušejících;

a) veškeré činnosti spojené s výcvikem, 
posuzováním způsobilosti, vydáváním 
průkazů způsobilosti, včetně průkazů 
zdravotní způsobilosti, potvrzováním a 
obnovováním platnosti prováděné 
nevládními organizacemi nebo subjekty v 
rámci jejich pravomoci byly trvale 
sledovány pomocí systémů norem kvality s 
cílem zaručit dosahování definovaných cílů 
včetně těch, které se týkají kvalifikace a 
zkušeností vyučujících a zkoušejících, v 
souladu s ustanoveními oddílů A-I/6 a A-
I/8 předpisu STCW;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento bod má znění pravidla I/8 úmluvy STCW, měla by se připomenout 
platnost příslušných oddílů části A předpisu STCW.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod i a (nový)
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i a) písmeno b) se nahrazuje tímto:
„b) byl k dispozici systém norem kvality
v souladu s ustanoveními oddílů A-I/6 
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a A-I/8 předpisu STCW, jestliže tyto 
činnosti provádějí vládní orgány nebo 
subjekty;“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento bod má znění pravidla I/8 úmluvy STCW, měla by se připomenout 
platnost příslušných oddílů části A předpisu STCW.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod ii
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cíle v oblasti vzdělávání a výcviku a 
související kvalitativní požadavky na 
způsobilost, které je třeba splnit, byly jasně 
definovány a určovaly úrovně znalostí, 
porozumění a schopností odpovídající 
zkouškám a hodnocením požadovaným 
podle úmluvy STCW. Cíle a související 
normy kvality mohou být určeny 
samostatně pro různé kurzy a výcvikové 
programy a musí zahrnovat správu 
systému vydávání průkazů způsobilosti;

c) cíle v oblasti vzdělávání a výcviku a 
související kvalitativní požadavky na 
způsobilost, které je třeba splnit, jsou jasně 
definovány a určují úrovně znalostí, 
porozumění a schopností odpovídající 
zkouškám a hodnocením požadovaným 
podle úmluvy STCW.

Or. en

Odůvodnění

Poslední větu lze vypustit, protože totéž ustanovení obsahuje již čl. 10 odst. 1 písm. d) 
směrnice 2008/106/ES.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod ii a (nový)
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii a) doplňuje se pododstavec 2a, který zní:
„Normy kvality a systémy norem kvality 
uvedené v prvním pododstavci budou v 
příslušných případech vypracovány a 
uplatňovány s přihlédnutím k doporučení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. 
června 2009 o zavedení evropského 
referenčního rámce pro zajišťování 
kvality v oblasti odborného vzdělávání a 
přípravy a k souvisejícím opatřením 
přijatým členskými státy.“

Or. en

Odůvodnění

Měl by se zajistit soulad s příslušnými právními předpisy EU týkajícími se zajišťování kvality 
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát stanoví normy 
zdravotní způsobilosti námořníků a 
postupy pro vydávání průkazů zdravotní 
způsobilosti v souladu s ustanoveními 
tohoto článku a oddílu A-I/9 předpisu 
STCW.

1. Každý členský stát stanoví normy 
zdravotní způsobilosti námořníků a 
postupy pro vydávání průkazů zdravotní 
způsobilosti v souladu s ustanoveními 
tohoto článku a oddílu A-I/9 předpisu 
STCW. Při stanovování zdravotních 
norem by se měly zohlednit i pokyny 
uvedené v oddílu B-I/9 předpisu STCW.

Or. en

Odůvodnění

Oddíl B-I/9 předpisu STCW sice není pro smluvní strany úmluvy STCW závazný, nicméně 
poskytuje velmi užitečná a relevantní doporučení pro stanovení zdravotních norem.
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Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – návětí
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 11 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý uchazeč o průkaz způsobilosti 
musí:

4. Uchazeči o průkaz zdravotní
způsobilosti musí:

Or. en

Odůvodnění

Výraz „uchazeč“ je vhodnější převést do množného čísla, které zahrnuje uchazeče i 
uchazečky, a předchází tak nedorozuměním, k nimž by mohlo v mnoha jazykových verzích 
dojít v případě zachování jednotného čísla. V zájmu jednoznačnosti by se ještě mělo doplnit, 
že se jedná o způsobilost „zdravotní“.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 11 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 11 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) splňovat příslušné normy zdravotní 
způsobilosti stanovené dotyčným členským 

c) splňovat normy zdravotní způsobilosti 
stanovené dotyčným členským státem ve 
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státem. vztahu k výkonu příslušných povinností.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že zdravotní způsobilost je možné stanovit pouze ve vztahu k výkonu 
konkrétních povinností.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavedou a prosazují doby odpočinku pro 
členy strážní služby a pro osoby, jimž byly 
přiděleny úkoly související s bezpečností, 
ochranou před protiprávními činy a 
prevencí znečištění v souladu s odstavci 3 
až 15;

a) zavedou a prosazují doby odpočinku pro 
členy strážní služby a pro osoby, jimž byly 
přiděleny úkoly související s bezpečností, 
ochranou před protiprávními činy a 
prevencí znečištění v souladu s odstavci 3 
až 13;

Or. en

Odůvodnění

Nezbytná oprava chyby v odkazu na příslušné odstavce.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Požadavky na doby odpočinku 
stanovené v odstavcích 4 a 5 nemusí být 
dodrženy v případě nouze nebo cvičení
nebo jiných naléhavých provozních 
podmínek. Nástupy, požární a záchranná 
cvičení a cvičení předepsaná vnitrostátními 
právními předpisy a mezinárodními akty se 
provádějí tak, aby co nejméně rušily dobu 

6. Požadavky na doby odpočinku 
stanovené v odstavcích 4 a 5 nemusí být 
dodrženy v případě nouze nebo jiných 
naléhavých provozních podmínek. 
Nástupy, požární a záchranná cvičení a 
cvičení předepsaná vnitrostátními právními 
předpisy a mezinárodními akty se 
provádějí tak, aby co nejméně rušily dobu 
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odpočinku a nevyvolaly únavu. odpočinku a nevyvolaly únavu.

Or. en

Odůvodnění

Znění úmluvy STCW se o cvičení v této souvislosti nezmiňuje.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 15 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. V souladu s obecnými zásadami 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
mohou členské státy schválit nebo 
registrovat kolektivní dohody, které 
umožňují výjimky z požadované doby 
odpočinku v odst. 4 písm. b) a článku 5, za 
předpokladu, že doba odpočinku není 
nižší než 70 hodin v jakémkoliv 
sedmidenním období. Tyto odchylky musí 
v souladu se směrnicí 1999/63/ES co 
nejvíce vycházet ze stanovených norem, 
ale mohou zohlednit častější nebo delší 
dobu dovolené nebo poskytnutí náhradní 
dovolené, a stejně tak by měly co nejvíce 
zohledňovat pokyny týkající se prevence 
únavy stanovené v oddílu B-VIII/1 
předpisu STCW.

11. Výjimky z požadované doby odpočinku 
stanovené v odstavcích 4 a 5 lze 
námořníkům, kterým je přidělena služba 
důstojníka pověřeného strážní službou 
nebo člena mužstva tvořícího součást 
strážní služby nebo jimž byly přiděleny 
úkoly související s bezpečností, ochranou 
před protiprávními činy a prevencí 
znečištění, udělit v souladu se směrnicí 
1999/63/ES. V souladu s obecnými 
zásadami ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků mohou členské státy přijmout 
vnitrostátní právní předpisy, nařízení nebo 
postupy, které umožní příslušnému 
orgánu schválit nebo registrovat kolektivní 
dohody, které umožňují výjimky 
z požadované doby odpočinku. Tyto 
odchylky musí co nejvíce vycházet ze 
stanovených norem, ale mohou zohlednit 
častější nebo delší dobu dovolené nebo 
poskytnutí náhradní dovolené členům 
strážní služby nebo námořníkům 
pracujícím na palubě plavidel pro krátké 
plavby. S cílem předcházet nebezpečí 
způsobenému únavou však nebudou 
schvalovány výjimky z minimálního počtu 
hodin odpočinku podle odst. 4 písm. a), 
přičemž výjimky z požadované doby 
odpočinku podle odst. 4 písm. b) a 
odstavce 5 musí být v souladu s 
omezeními, která stanovují odstavce 12 a 
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13. Tyto výjimky by měly rovněž co 
nejvíce zohledňovat pokyny týkající se 
prevence únavy stanovené v oddílu B-
VIII/1 předpisu STCW.

Or. en

Odůvodnění

Možné výjimky podle směrnice 2008/106/ES musí dodržovat příslušná ustanovení směrnice 
1999/63/ES, jež provádí dohodu mezi evropskými sociálními partnery. Je také nutné zajistit 
soulad s právními předpisy EU. Dále by se mělo jasně stanovit, že ačkoli sociálním partnerům 
na úrovni EU a jednotlivých členských států musí být zajištěna nezávislost, v zájmu prevence 
únavy je nutné určit objektivní limity pro minimální dobu odpočinku námořníků se zvláštní 
odpovědností.

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 15 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Výjimky uvedené v odstavci 11 pro 
týdenní doby odpočinku stanovené v odst. 
4 písm. b) nelze povolit na dobu delší než 
dva po sobě následující týdny. Prodlevy 
mezi dvěma dobami výjimek na palubě 
nesmí být nižší, než je dvojnásobek doby 
trvání výjimky.

12. Výjimky uvedené v odstavci 11 pro
minimální týdenní doby odpočinku 
stanovené v odst. 4 písm. b) lze povolit 
pouze na dobu, která nebude delší než dva 
po sobě následující týdny, a to pod 
podmínkou, že minimální doba odpočinku 
nebude kratší než 70 hodin za sedmidenní 
období. Také prodlevy mezi dvěma 
dobami výjimek na palubě nesmí být nižší, 
než je dvojnásobek doby trvání výjimky.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je  v souladu s pozměňovacím návrhem 21 a v zájmu jasnějšího znění celého 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
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Směrnice 2008/106/ES
Čl. 15 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. V rámci možných výjimek z odstavce 5 
uvedených v odstavci 11 lze dobu 
odpočinku stanovenou v odst. 4 písm. a) 
rozdělit do maximálně tří období, z nichž 
jedno trvá nejméně 6 hodin a žádné ze 
dvou ostatních období nesmí musí být 
kratší než jednu hodinu. Prodlevy mezi 
dvěma po sobě následujícími dobami 
odpočinku nesmí překročit 14 hodin. 
Výjimky nesmí přesahovat dva 24hodinové 
úseky za každé sedmidenní období.

13. V rámci možných výjimek z odstavce 5 
uvedených v odstavci 11 lze minimální 
dobu odpočinku za každé 24 hodinové 
období stanovenou v odst. 4 písm. a) 
rozdělit do maximálně tří období 
odpočinku, z nichž jedno trvá nejméně 
6 hodin a žádné ze dvou ostatních období 
nesmí musí být kratší než jednu hodinu. 
Prodlevy mezi dvěma po sobě 
následujícími dobami odpočinku nesmí 
překročit 14 hodin. Výjimky nesmí 
přesahovat dva 24hodinové úseky za každé 
sedmidenní období.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je  v souladu s pozměňovacími návrhy 21 a 22 a v zájmu jasnějšího znění celého 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 25 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
27a s cílem stanovit vhodná opatření pro 
shromažďování, ukládání a analýzu těchto 
informací.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
27a s cílem stanovit vhodná opatření pro 
shromažďování, ukládání a analýzu těchto 
informací v souladu s požadavky na 
ochranu údajů stanovenými platnými 
právními předpisy EU. Tyto informace by 
měly být pokud možno vždy sdělovány, 
shromažďovány, ukládány a analyzovány 
anonymně; totéž platí pro šíření výsledků 
analýz, které z těchto informací vycházejí.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné zdůraznit dodržování záruk pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2008/106/ES
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci, kterými se mění 
příloha V této směrnice, pokud jde o 
specifický a příslušný obsah a podrobnosti 
informací, které členské státy musí 
oznámit, přičemž se zohlední záruky pro 
ochranu údajů v souladu s článkem 27a.

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci, kterými se mění 
příloha V této směrnice, pokud jde o 
specifický a příslušný obsah a podrobnosti 
informací, které členské státy musí 
oznámit, přičemž jsou dodržovány záruky 
pro ochranu údajů stanovené platnými 
právními předpisy EU v souladu s článkem 
27a.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zdůraznit dodržování záruk pro ochranu údajů.


