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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1687/2012, ktorú predkladá Uwe Krüger, nemecký štátny občan, 
o pracovnom čase námorníkov na plavidlách EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že v súvislosti s niekoľkými aspektmi organizácie pracovného 
času nemecké orgány uplatňujú na námorníkov zamestnaných vo verejných službách 
smernicu 2003/88/ES. Táto smernica sa neuplatňuje na námorníkov zamestnaných 
v obchodnej lodnej doprave. Podľa predkladateľa petície sú diskriminovaní námorníci 
zamestnaní vo verejných službách a námorníci zamestnaní v obchodnej lodnej doprave. 
Predkladateľ petície by chcel vedieť, prečo sa smernica 1999/63/ES o pracovnom čase 
námorníkov neuplatňuje ako minimálna požiadavka na námorníkov zamestnaných vo 
verejných službách.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

Na základe informácií uvedených v petícii sa zdá, že nemecké orgány uplatňujú smernicu 
2003/88/ES na námorníkov zamestnaných vo verejných službách vrátane námorníkov 
v nemeckom námorníctve. Táto smernica sa neuplatňuje na námorníkov zamestnaných 
v obchodnej lodnej doprave. Predkladateľ petície považuje skutočnosť, že námorníci 
zamestnaní vo verejných službách nemôžu odpracovať viac než 48 hodín za týždeň za 
znevýhodňujúcu a zaujíma ho, prečo sa na námorníkov zamestnaných vo verejných službách 
v čase mieru neuplatňuje smernica 1999/63/ES.  
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V doložke 1 prílohy k smernici 1999/63/ES sa uvádza, že „dohoda platí pre námorníkov na 
palube každej námornej lode bez ohľadu na to, či je vo verejnom alebo súkromnom 
vlastníctve, ktorá je registrovaná na území ktoréhokoľvek členského štátu a zvyčajne 
vykonáva komerčné námorné plavby“. V zásade preto nie je dôležité, či je loď majetkom 
verejnej inštitúcie alebo súkromnej osoby/súkromného subjektu.

Okrem toho smernica sa vzťahuje na prípady, keď loď zvyčajne „vykonáva komerčné 
námorné plavby“. Lode, ktoré sú vo vlastníctve štátnych inštitúcií, často vykonávajú iné než 
komerčné plavby. Na také lode sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti smernice 1999/63/ES. 

V doložke 2 písm. c) sa ďalej vymedzuje osobná pôsobnosť smernice 1999/63/ES. 
Ustanovuje sa v nej, že na účely smernice „pojem ,námorník‘ znamená každú osobu, ktorá je 
zamestnaná alebo v akomkoľvek pracovnom zaradení najatá na námornú loď, pre ktorú platí 
táto dohoda“ (príloha k smernici). V znení doložky 2 písm. c) smernice 1999/63/ES sa teda 
ustanovuje pracovná zmluva/pracovný vzťah alebo pracovné zaradenie. 

Dňa 20. augusta 2013 nadobudne účinnosť smernica 2009/13/ES1, ktorou sa vykonáva 
Dohoda o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave, a na základe toho sa rozšíri 
rozsah pôsobnosti doložky 2 písm. c) na „každú osobu, ktorá je zamestnaná, prijatá alebo 
pracuje v akomkoľvek pracovnom zaradení na palube lode“.  

Z vymedzenia v smernici 2009/13/ES teda vyplýva, že je možné, aby sa na námorníkov 
zamestnaných vo verejnej službe vzťahovala smernica 1999/63/ES pod podmienkou, že 
pracujú na lodiach, ktoré zvyčajne vykonávajú komerčné plavby. To by znamenalo, že sa 
uplatňuje doložka 5 prílohy k smernici 1999/63/ES:

Doložka 5

1. Limity dĺžky pracovného času alebo odpočinku sú nasledovné:

a) maximálna dĺžka pracovného času nesmie presiahnuť:

i) štrnásť hodín počas 24 hodín a

ii) 72 hodín v každom sedemdňovom období;

alebo

b) minimálny čas odpočinku nesmie byť kratší než:

i) desať hodín počas 24 hodín a

ii) 77 hodín v každom sedemdňovom období.

                                               
1 V článku 7 tejto smernice sa ustanovuje, že táto smernica nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti 
Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave, a to je 20. augusta 2013. Členské štáty by ju mali 
transponovať v lehote 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.
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Ak by sa na námorníkov zamestnaných vo verejnej službe, ktorých sa petícia týka, 
nevzťahovala táto smernica, vzťahovala by sa na nich smernica 2003/88/ES1, ktorá zahŕňa 
všeobecne vymedzený pojem „pracovníci“. 

V smernici 2003/88/ES sa ustanovujú spoločné minimálne požiadavky na pracovníkov vo 
všetkých členských štátoch vrátane obmedzení pracovného času (priemerne maximálne 48 
hodín za týždeň vrátane nadčasov). 

Smernica 2003/88/ES však poskytuje pružnosť organizácie pracovného času. Okrem iného 
môžu v rámci odchýlky členské štáty v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych 
opatreniach ustanoviť v situáciách uvedených v článku 17 ods. 3 až šesťmesačné referenčné 
obdobie. Podľa článku 22 ods. 1 sa môžu pracovníci na základe dohody so zamestnávateľom 
rozhodnúť pracovať dlhšie než 48 hodín, ale len v prípade, keď členský štát dovoľuje použitie 
tejto odchýlky a v súlade s ochrannými podmienkami uvedenými v tomto článku (tzv. opt-
out).

Môžu vzniknúť situácie, keď sa na námorníkov pracujúcich na palube nevzťahujú 
vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonáva smernica 1999/63/ES, z toho dôvodu, že 
loď, na ktorej pracujú, nemožno považovať za námornú a/alebo že loď nevykonáva komerčné 
námorné plavby. V takých prípadoch sa na príslušných námorníkov vzťahujú spravidla 
vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonáva smernica 2003/88/ES.

Záver

Zdá sa, že námorníci zamestnaní vo verejnej službe, ktorých sa petícia týka, sú zamestnaní na 
lodiach ozbrojených síl. Tieto lode zvyčajne nevykonávajú komerčné námorné plavby. Na 
týchto námorníkov by sa preto vzťahovala smernica 2003/88/ES.

Ak však príslušní námorníci zamestnaní vo verejnej službe pracujú na lodiach, ktoré zvyčajne 
vykonávajú komerčné námorné plavby, vzťahovala by sa na nich smernica 1999/63/ES. 
V takom prípade by predkladateľ petície mohol podať sťažnosť vnútroštátnemu orgánu. 

                                               
1 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie
pracovného času, Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9 – 19.


