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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o 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 smernica 2001/23/ES
(COM(2013)0798 – C8-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0798),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C8-0409/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 
20141,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. apríla 20142,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru 
pre rybárstvo (A8-0000/2015),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 35.
2 Ú. v. EÚ C 174, 7.6.2014, s. 50.
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Pozmeňujúci návrh 1

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. Takéto 
smernice nesmú ukladať také správne, 
finančné a právne obmedzenia, ktoré by 
bránili vzniku a rozvoju malých 
a stredných podnikov, v súvislosti 
s ktorými je dôležité pripomenúť, že 
vytvárajú 85 % nových pracovných miest 
v Európskej únii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Keďže existencia vylúčení a/alebo 
možnosť ich zavádzania nie je objektívne 
odôvodnená, mali by byť tieto vylúčenia 
zrušené.

(3) Keďže existencia vylúčení a/alebo 
možnosť ich zavádzania nie je objektívne 
odôvodnená a v skutočnosti predstavuje 
diskrimináciu námorníkov, mali by byť 
tieto vylúčenia zrušené.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 3

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 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 
výnimky a odchýlky len v obmedzenom 
rozsahu a osem členských štátov1a ich 
nevyužilo vôbec. Vylúčenia navyše 
vytvárajú prostredie nekalej súťaže medzi 
členskými štátmi, čo treba napraviť.

__________________
1a Bulharsko, Česká republika, 
Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, 
Poľsko, Slovinsko a Švédsko.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V modrej knihe28 je zdôraznená 
potreba zvýšiť počet a kvalitu pracovných 
miest v námorníctve pre európskych 
občanov, ako aj význam zlepšenia 
pracovných podmienok na palubách 
plavidiel.

(7) Táto smernica je v súlade s modrou 
knihou28, v ktorej je zdôraznená potreba 
zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest 
v námorníctve pre európskych občanov, 
ako aj význam zlepšenia pracovných 
podmienok na palubách plavidiel.

__________________ __________________
28 KOM(2007) 575 v konečnom znení
z 10. októbra 2007.

28 COM(2007)0575 final
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z 10. októbra 2007.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Táto smernica je v súlade aj 
so stratégiou Európa 2020 a jej cieľmi 
týkajúcimi sa zamestnanosti, ako aj 
s programom Komisie pre nové zručnosti 
a nové pracovné miesta: Európsky 
príspevok k plnej zamestnanosti1a.

__________________
1a COM(2010)0682 final/2.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Sociálni partneri z oblasti 
námorníctva a rybárstva dospeli k dohode, 
ktorá je zásadná pre správne uplatňovanie 
tejto smernice. V rámci tejto dohody bola 
stanovená primeraná rovnováha medzi 
potrebou zlepšiť pracovné podmienky 
námorníkov a potrebou zohľadniť 
osobitosti tohto sektora.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Vzhľadom na technologický vývoj 
posledných rokov, najmä v komunikačných
technológiách, by mali byť požiadavky 
týkajúce sa informovania a porád 
so zamestnancami aktualizované.

(9) Vzhľadom na technologický vývoj 
posledných rokov, najmä v oblasti 
komunikačných technológií, by sa 
požiadavky týkajúce sa informovania 
a porád so zamestnancami mali 
aktualizovať a čo najprimeranejšie 
uplatňovať, a to predovšetkým na diaľku 
vďaka novým komunikačným 
a informačným technológiám.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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. 
Transpozícia tejto smernice nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť ako dôvod 
na akýkoľvek krok späť, pokiaľ ide o už 
existujúcu situáciu v každom členskom 
štáte.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 a (nový)
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Smernica 2009/38/ES
Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

„4a. Člen osobitného vyjednávacieho 
orgánu alebo európskej zamestnaneckej 
rady, alebo jeden z ich zástupcov, ktorý je 
členom posádky plavidla, má právo 
zúčastňovať sa na stretnutiach osobitného 
vyjednávacieho orgánu alebo európskej 
zamestnaneckej rady alebo 
na akomkoľvek inom stretnutí v rámci 
postupu stanoveného v článku 6 ods. 3, ak 
sa v čase stretnutia nenachádza na mori 
alebo v prístave iného štátu, než je štát, 
v ktorom má rada sídlo.

Stretnutia sa podľa možnosti plánujú tak, 
aby sa na nich členovia posádok plavidiel 
mohli zúčastniť.

Ak sa člen osobitného vyjednávacieho 
orgánu alebo európskej zamestnaneckej 
rady, alebo jeden z ich zástupcov, ktorý je 
členom posádky plavidla, nemôže na 
stretnutí osobne zúčastniť, čo 
najvhodnejšie sa využijú nové 
komunikačné a informačné technológie, 
aby sa zabezpečilo čo najväčšie zastúpenie 
zamestnancov.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 3 – bod 1
Smernica 2002/14/ES
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Členské štáty môžu uplatniť odchýlku 

V článku 3 sa vypúšťa odsek 3.
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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. fr

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 4 – bod 1
Smernica 98/59/ES
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) Článok 1 sa mení takto: 1) Článok 1 sa mení takto:

a) v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno c): z článku 1 odseku 2 sa vypúšťa písmeno c). 

„c) „prevod“ znamená prevod v zmysle 
smernice 2001/23/ES“;

b) z článku 1 odseku 2 sa vypúšťa písmeno 
c).

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 4 – bod 2
Smernica 98/59/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Keď sa plánované hromadné prepúšťanie 
týka členov posádky námorného plavidla, 
zasiela sa oznámenie príslušnému orgánu 
štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva.“

„Keď sa plánované hromadné prepúšťanie 
týka členov posádky námorného plavidla, 
zamestnávateľ zasiela oznámenie 
príslušnému orgánu štátu, pod ktorého 
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vlajkou loď pláva.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

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 
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. fr

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) odsek 2 sa nahrádza takto: vypúšťa sa

„2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, 
aby bol dotknutý odsek 3 v tých prípadoch 
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a do tej miery, pokiaľ sa daný podnik, 
podnikateľská činnosť alebo časť 
podniku alebo podnikateľskej činnosti, 
ktorej sa prevod týka, nachádza v územnej 
pôsobnosti zmluvy.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. 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.“

3. Táto smernica sa vzťahuje na prevod 
námorného plavidla, ktorý je súčasťou 
prevodu podniku, závodu alebo časti
podniku alebo závodu v zmysle odseku 1, 
ak sa prevádzaná časť nachádza v oblasti 
územnej pôsobnosti zmluvy, alebo ak 
podnik, závod alebo časť podniku alebo 
závodu, ktorá sa má previesť, zostáva 
v oblasti územnej pôsobnosti zmluvy. 

Táto smernica sa neuplatňuje, ak predmet 
prevodu pozostáva výhradne z jedného 
alebo viacerých námorných plavidiel.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) Dopĺňa sa tento odsek 4: vypúšťa sa

„4. Členské štáty môžu po porade 
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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. fr

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 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.

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

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu Európskej komisie je zlepšiť pracovné podmienky námorníkov pracujúcich 
na lodiach plaviacich sa pod vlajkou niektorého z dvadsiatich ôsmich členských štátov 
Európskej únie, a to pri zohľadnení osobitostí tohto sektora. Tento návrh smernice preto 
zodpovedá revízii piatich smerníc prijatých v minulosti, z ktorých rozsahu pôsobnosti boli 
námorníci vyňatí. Európska komisia chcela pripomenúť, že stanovené vylúčenie námorníkov 
z týchto piatich smerníc nebolo súčasťou pôvodných návrhov Komisie, ale výsledkom 
rokovaní ostatných partnerov. 

Týmito piatimi smernicami sú: smernica 2008/94/ES o ochrane zamestnancov pri platobnej 
neschopnosti ich zamestnávateľa, smernica 2009/38/ES o zriaďovaní európskej 
zamestnaneckej rady, smernica 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
informovanie a porady so zamestnancami, smernica 98/59/ES o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania a smernica 2001/23/ES 
o zachovaní práv zamestnancov pri prevodoch podnikov. 

Návrh správy o tomto návrhu zamietol parlamentný Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
na konci predchádzajúceho volebného obdobia. Hlavnými príčinami jeho neúspechu bol 
nedostatok času a naliehavosť, v akej sa táto správa musela vypracovať. 
Situácia sa však zmenila, keďže pred niekoľkými týždňami hlavní sociálni partneri 
na európskej úrovni dospeli k zásadnej dohode o tomto návrhu Európskej komisie. 
Spravodajkyňa s potešením víta túto dohodu, ktorá umožňuje uskutočniť určitý pokrok 
a odstrániť diskrimináciu námorníkov a nekalú súťaž medzi členskými štátmi, ktoré 
uprednostňovali lepšie pracovné podmienky a teda neuplatňovali vôbec alebo len v malej 
miere dané vylúčenia, a členskými štátmi, ktoré uplatňovali všetky vylúčenia. Rovnako víta 
rovnováhu, ktorú sa sociálnym partnerom podarilo nájsť medzi lepšou ochranou 
zamestnancov a zachovaním konkurencieschopnosti námorníctva, ktorá predstavuje jednu 
z výziev Európskej únie do budúcnosti. 

Spravodajkyňa by chcela tiež poďakovať sociálnym partnerom za ich spoločnú prácu, ktorá 
umožní opätovne zatraktívniť námorníctvo, ktoré už niekoľko rokov trpí nedostatkom 
popularity. Chcela by zdôrazniť, že zlepšenie pracovných podmienok námorníkov umožní 
vdýchnuť tomuto sektoru nový život a že to prispeje k dosiahnutiu cieľa stanoveného 
v modrej knihe Európskej komisie zverejnenej 10. októbra 2007, ktorý sa týkal 
kvantitatívneho zvýšenia počtu zamestnancov v námorníctve a rybárstve, ako aj 
kvalitatívneho zlepšenia ich pracovných podmienok, pričom prvý cieľ nemožno dosiahnuť 
bez druhého. 

Spravodajkyňa vyjadruje tiež potešenie nad prácou vykonanou tieňovými spravodajcami 
všetkých politických skupín v rámci parlamentného Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. 
Chcela by sa im poďakovať za to, že vyjadrili svoj názor, čo spravodajkyni umožnilo 
zohľadniť rôzne citlivé body a čo najlepšie ich zahrnúť do svojho návrhu správy.

Toto sú ciele a postup, ktoré presadzuje tento návrh správy, o ktorého podporu vás 
spravodajkyňa týmto žiada. 


