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(Legislativní akty) 

SMĚRNICE 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/54/EU 

ze dne 20. listopadu 2013 

o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s Úmluvou o práci na moři z roku 2006 
a jejího prosazování 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména 
na čl. 100 odst. 2 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru ( 1 ), 

po konzultaci s Výborem regionů, 

v souladu s řádným legislativním postupem ( 2 ), 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Činnost Unie v oblasti námořní dopravy se mimo jiné 
zaměřuje na zlepšování životních a pracovních podmínek 
námořníků, ochrany a bezpečnosti na moři a předcházení 
znečištění způsobenému námořními nehodami. 

(2) Unie si je vědoma skutečnosti, že většina nehod na moři 
je způsobená přímo lidským faktorem, zejména únavou. 

(3) Jedním z hlavních cílů politiky námořní bezpečnosti Unie 
je odstranit nevyhovující námořní dopravu. 

(4) Dne 23. února 2006 přijala Mezinárodní organizace 
práce Úmluvu o práci na moři z roku 2006 (dále jen 
„úmluva z roku 2006“), jejímž cílem je vytvořit jednotný, 

soudržný a aktualizovaný nástroj, který by rovněž 
zahrnoval základní zásady obsažené v dalších mezinárod
ních úmluvách o práci. 

(5) Podle článku VIII úmluvy z roku 2006 tato vstoupí 
v platnost 12 měsíců ode dne, kdy byla zaregistrována 
ratifikace alespoň 30 členských států Mezinárodní orga
nizace práce s celkovým podílem na světové hrubé 
prostornosti plavidel ve výši 33 %. Tato podmínka byla 
splněna dne 20. srpna 2012 a úmluva z roku 2006 tedy 
vstupuje v platnost dne 20. srpna 2013. 

(6) Rozhodnutí Rady 2007/431/ES ( 3 ) zmocnilo členské 
státy, aby úmluvu z roku 2006 ratifikovaly. Členské 
státy se naléhavě vyzývají, aby ji ratifikovaly co nejdříve. 

(7) Úmluva z roku 2006 stanoví minimální celosvětové 
normy s cílem zajistit pro všechny námořníky právo na 
důstojné životní a pracovní podmínky bez ohledu na 
jejich státní příslušnost a vlajku lodě, na níž slouží, aby 
se vytvořily rovné podmínky pro všechny. 

(8) Různé části úmluvy z roku 2006 jsou zapracovány do 
jednotlivých nástrojů Unie, a to jak ohledně povinností 
státu vlajky, tak ohledně povinností přístavních států. 
Cílem této směrnice je zavést některá ustanovení 
o souladu a prosazování stanovená v hlavě 5 úmluvy 
z roku 2006 pro účely těch částí úmluvy z roku 2006, 
pro něž ještě nebyla ustanovení o souladu a prosazování 
přijata. Tyto části odpovídají prvkům, které jsou stano
veny v příloze směrnice Rady 2009/13/ES ( 4 ).
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( 1 ) Úř. věst. C 299, 4.10.2012, s. 153. 
( 2 ) Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. října 2013 (dosud nezve 

řejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 
2013. 

( 3 ) Rozhodnutí Rady 2007/431/ES ze dne 7. června 2007, kterým se 
členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifi
kovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci na moři 
z roku 2006 (Úř. věst. L 161, 22.6.2007, s. 63). 

( 4 ) Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se 
provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená 
Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství 
(ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se 
mění směrnice 1999/63/ES (Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 30).



(9) Směrnicí 2009/13/ES se provádí dohoda k Úmluvě 
o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozo
vatelů námořních plavidel Evropského společenství 
(ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě 
(dále jen „dohoda“) připojená k uvedené směrnici. Směr
nice 2009/13/ES by neměla být touto směrnicí dotčena 
a měla by proto zajistit soulad s příznivějšími ustanove
ními práva Unie v souladu s uvedenou směrnicí. 

(10) Ačkoli směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/21/ES ( 1 ) upravuje povinnosti státu vlajky začle
něním dobrovolného systému auditu členských států 
Mezinárodní námořní organizace (IMO) do právních 
předpisů Unie a zavedením certifikace kvality vnitrostát
ních námořních orgánů, samostatná směrnice zahrnující 
normy pro práci na moři by byla vhodnější a jasněji by 
zohlednila jednotlivé cíle a postupy, přičemž by jí nebyla 
dotčena směrnice 2009/21/ES. 

(11) Směrnice 2009/21/ES se použije na úmluvy IMO. 
V každém případě by mohly členské státy vypracovat, 
zavést a udržovat systém řízení kvality týkající se opera
tivních částí činností námořní správy prováděné státem 
vlajky, na které se vztahuje oblast působnosti této směr
nice. 

(12) Členské státy by měly zajistit účinné plnění svých povin
ností států vlajky, pokud jde o to, aby lodě plující pod 
jejich vlajkou prováděly příslušné části úmluvy z roku 
2006. Při vytváření účinného systému mechanismů 
kontroly dodržování předpisů, včetně inspekcí, by 
členský stát ve vhodných případech mohl udělit opráv
nění veřejným orgánům nebo jiným organizacím ve 
smyslu pravidla 5.1.2 úmluvy z roku 2006 a za 
podmínek v něm stanovených. 

(13) V čl. 2 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1406/2002 ( 2 ) se stanoví, že působnost 
Evropské agentury pro námořní bezpečnost zahrnuje 
jako hlavní úkol spolupráci agentury s členskými státy 
a poskytování na jejich žádost, vhodných informací za 
účelem podpory kontrol uznaných subjektů jednajících 
jménem daného členského státu, aniž jsou dotčena 
práva a povinnosti státu vlajky. 

(14) Jelikož cílů této směrnice nemůže být dosaženo uspoko
jivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu 
a účinků uvedeného opatření, může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směr
nice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených 
cílů. 

(15) Použití této směrnice by za žádných okolností nemělo 
vést ke snížení stávající úrovně ochrany námořníků podle 
práva Unie, 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

Článek 1 

Předmět 

Tato směrnice stanoví pravidla, která mají zajistit, aby členské 
státy účinně plnily své povinnosti jakožto státy vlajky, pokud 
jde o provádění příslušných částí úmluvy z roku 2006. Touto 
směrnicí nejsou dotčeny směrnice 2009/13/ES a 2009/21/ES 
ani žádné vyšší standardy pro životní a pracovní podmínky 
námořníků v nich stanovené. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se kromě příslušných definic stanove
ných v příloze směrnice 2009/13/ES rozumí: 

„příslušnými částmi úmluvy z roku 2006“ ty části úmluvy 
z roku 2006, jejichž obsah se považuje za odpovídající ustano
vením v příloze směrnice 2009/13/ES. 

Článek 3 

Kontrola dodržování 

1. Členské státy zajistí zavedení účinných a vhodných 
mechanismů vymáhání a kontroly dodržování předpisů, včetně 
inspekcí v intervalech stanovených v úmluvě z roku 2006, 
s cílem zajistit, aby životní a pracovní podmínky námořníků 
na lodích plujících pod jejich vlajkou neustále splňovaly poža
davky příslušných částí úmluvy z roku 2006.
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( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze dne 
23. dubna 2009 o souladu s požadavky na stát vlajky (Úř. věst. 
L 131, 28.5.2009, s. 132). 

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 
27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní 
bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1).



2. Pokud jde o lodě s nižší hrubou prostorností než 200 
nepoužívané k mezinárodní plavbě, mohou členské státy po 
konzultaci s příslušnými organizacemi provozovatelů námoř
ních plavidel a námořníků podle čl. II odst. 6 úmluvy z roku 
2006 rozhodnout o úpravě mechanismů kontroly dodržování 
předpisů, včetně inspekcí, a zohlednit tak specifické podmínky 
týkající se takových lodí. 

3. Při plnění svých povinností podle tohoto článku mohou 
členské státy, pokud je to vhodné, povolit veřejným orgánům 
nebo jiným organizacím (včetně organizací jiných členských 
států, pokud s tím tyto státy souhlasí), u nichž mají za to, že 
disponují dostatečnou kapacitou a jsou odpovědné a nezávislé, 
aby inspekce prováděly. V každém případě zůstává členský stát 
plně odpovědný za provádění inspekcí životních a pracovních 
podmínek dotčených námořníků na lodích plujících pod vlajkou 
daného členského státu. Tímto ustanovením není dotčena směr
nice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ( 1 ). 

4. Členské státy stanoví jasné cíle a normy vztahující se na 
správu jejich systému inspekcí, jakož i vhodné celkové postupy 
pro posuzování toho, do jaké míry se daří tyto cíle a normy 
plnit. 

5. Každý členský stát zajistí, aby námořníci na palubách lodí 
plujících pod vlajkou daného členského státu měli přístup ke 
kopii dohody. Tento přístup lze zajistit elektronicky. 

Článek 4 

Pracovníci odpovědní za kontrolu dodržování předpisů 

1. Členské státy zajistí, aby pracovníci, včetně pracovníků 
orgánů nebo jiných organizací („uznané subjekty“ ve smyslu 
dohody z roku 2006), zmocnění provádět inspekce v souladu 
s čl. 3 odst. 3 a odpovědní za ověřování řádného provádění 
příslušných částí úmluvy z roku 2006 měli odbornou přípravu, 
kvalifikaci, mandát, úplnou pravomoc, statut a nezávislost 
nezbytné nebo žádoucí k ověřování a zajišťování souladu 
s příslušnými částmi úmluvy z roku 2006. V souladu s úmluvou 
z roku 2006 mohou být inspektoři zmocněni přijímat odpoví
dající kroky zakazující dané lodi opustit přístav až do přijetí 
nezbytných opatření. 

2. Jakékoli zmocnění týkající se inspekcí musí uznaný 
subjekt opravňovat přinejmenším k tomu, aby mohl vyžadovat 
nápravu nedostatků, které zjistí v životních a pracovních 
podmínkách námořníků, a provádět v tomto ohledu inspekce 
na žádost státu přístavu. 

3. Každý členský stát zavede: 

a) systém pro zajištění odpovídající činnosti prováděné uzna
nými 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. 

4. Každý členský stát poskytne Mezinárodnímu úřadu práce 
aktuální seznam všech uznaných subjektů, které jsou zmocněny 
jednat jeho jménem, a tento seznam průběžně aktualizuje. 
V tomto seznamu jsou přesně uvedeny úkoly, k jejichž výkonu 
jsou uznané subjekty zmocněny. 

Článek 5 

Postupy projednávání stížností na lodi, řešení stížností 
a nápravná opatření 

1. Každý členský stát zajistí, aby jeho právní či správní před
pisy stanovily vhodné postupy projednání stížnosti na lodi. 

2. Pokud členský stát obdrží stížnost, kterou nepovažuje za 
zjevně neopodstatněnou, nebo získá důkaz, že loď, která pluje 
pod jeho vlajkou, nesplňuje požadavky příslušných částí úmluvy 
z roku 2006, nebo že opatření, kterými se směrnice provádí, 
vykazují vážné nedostatky, přijme tento členský stát nezbytná 
opatření k prošetření dané záležitosti a zajistí, aby byla přijata 
opatření k nápravě veškerých zjištěných nedostatků. 

3. Pracovníci zabývající se stížnostmi, nebo pracovníci, kteří 
se o stížnostech dozvědí, musí se zdrojem jakékoliv stížnosti 
poukazující na nebezpečí nebo nedostatky ve vztahu k životním 
a pracovním podmínkám námořníků nebo na porušení práv
ních a správních předpisů zacházet jako s důvěrným a provozo
vateli lodě, jeho zástupci či rejdaři nesmí naznačit, že inspekce 
byla provedena na základě takové stížnosti. 

Článek 6 

Zprávy 

1. Komise zahrne do svých zpráv, které má vypracovávat 
podle článku 9 směrnice 2009/21/ES, záležitosti spadající do 
oblasti působnosti této směrnice. 

2. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění a uplatňování pravidla 5.3 úmluvy z roku 2006 
ohledně povinností spojených s poskytováním pracovních sil 
nejpozději do 31. prosince 2018. Je-li to vhodné, může zpráva 
zahrnovat návrhy opatření za účelem podpory životních 
a pracovních podmínek v odvětví námořní dopravy.
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( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 
23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro 
subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související 
činnosti námořní správy (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47).



Článek 7 

Provedení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2015. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů. 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsoby odkazu si stanoví členské státy. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních opatření vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této směrnice. 

Článek 8 

Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 9 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům. 

Ve Štrasburku dne 20. listopadu 2013. 

Za Evropský parlament 
předseda 

M. SCHULZ 

Za Radu 
předseda 

V. LEŠKEVIČIUS 

Prohlášení Komise 

„Komise se domnívá, že název směrnice dostatečně nevystihuje oblast její působnosti.“
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