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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE
MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ VÝCVIKU NÁMOŘNÍKŮ A VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ PRŮKAZŮ
ZPŮSOBILOSTI NÁMOŘNÍKŮ

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o
vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba všechny námořníky, na něž se vztahuje směrnice 2008/106/ES o minimální
úrovni výcviku námořníků4 a směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů
způsobilosti námořníků vydaných členskými státy5, upozornit na právní důsledky, jež je
nutno brát v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestávají vztahovat právní
předpisy EU v oblasti minimální úrovně výcviku a vzájemného uznávání průkazů
způsobilosti námořníků. To má pro platnost průkazů způsobilosti zejména tyto
důsledky:


Podle článku 3 směrnice 2008/106/ES musí být námořníci sloužící na plavidle
plujícím pod vlajkou členského státu EU držiteli požadovaného průkazu kompetence
nebo průkazu odborné způsobilosti (dále jen „průkazy způsobilosti“) vydaného tímto
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.
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V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni
výcviku námořníků (Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33).
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání
průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Úř. věst.
L 255, 30.9.2005, s. 160).

členským státem, jiným členským státem EU nebo jednou ze třetích zemí uznaných
podle článku 19 směrnice 2008/106/ES. Členský stát plavidla průkazy způsobilosti
vydané námořníkům jinými členskými státy nebo uznanými třetími zeměmi uznává,
aby byly v tomto členském státě platné. Existují dva rozdílné postupy uznání:
o Podle článku 3 směrnice 2005/45/ES každý členský stát uzná průkazy
způsobilosti vydané námořníkům jinými členskými státy: uznání těchto průkazů
způsobilosti (členským státem plavidla) musí být doprovázeno „potvrzením, které
toto uznání osvědčuje“.
o Podle čl. 19 odst. 4 směrnice 2008/106/ES může členský stát rozhodnout, zda
potvrdí průkazy způsobilosti vydané uznanými třetími zeměmi.


Od data vystoupení již nebude možné průkazy způsobilosti vydané námořníkům
Spojeným královstvím předkládat za účelem vydání „potvrzení osvědčujícího
uznání“ členským státem EU-27 podle směrnice 2005/45/ES.
„Potvrzení osvědčující uznání“ průkazů způsobilosti vydaných námořníkům
Spojeným královstvím, jež budou vydána členskými státy EU-27 podle směrnice
2005/45/ES před datem vystoupení, budou nadále platit až do skončení své platnosti.
Velitelé nebo důstojníci, kteří jsou držiteli „potvrzení osvědčujícího uznání“
vydaného některým členským státem, budou moci nadále pracovat na plavidlech
plujících pod vlajkou tohoto členského státu. Nebudou však moci na základě svých
stávajících průkazů způsobilosti vydaných Spojeným královstvím pracovat na
plavidle plujícím pod vlajkou jiného členského státu, jelikož základ pro uznání jejich
průkazů způsobilosti tímto členským státem (směrnice 2005/45/ES) již nebude
použitelný.



Na uznávání průkazů způsobilosti, jež vydalo námořníkům Spojené království,
členskými státy EU-27 se budou od data vystoupení vzhledem k novému postavení
Spojeného království jakožto třetí země vztahovat podmínky stanovené v článku 19
směrnice 2008/106/ES6.

Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů Unie a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Obecné informace naleznete na internetových stránkách Komise věnovaných námořní
dopravě (https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/seafarers_en). Obsah těchto
stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.
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Seznam třetích zemí uznaných na úrovni EU byl zveřejněn v Úř. věst. C 261, 8.8.2015, s. 25. Po
zveřejnění tohoto seznamu byla uznána Černá Hora prováděcím rozhodnutím Komise zveřejněným v
Úř. věst. L 107, 25.4.2017, s. 31, Etiopie prováděcím rozhodnutím Komise zveřejněným v Úř. věst.
L 177, 8.7.2017, s. 43, a Fidži prováděcím rozhodnutím Komise zveřejněným v Úř. věst. L 202,
3.8.2017, s. 6.
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