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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A RADY 2004/.../ES

ze dne

o zneči�tění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této

smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3,

                                                
1 Úř. věst. C 220, 16.9.2003, s. 72.
2 Úř. věst. C �, �, s. �.
3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13.1.2004 (dosud nezveřejněné v Úředním

věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Politika Společenství pro námořní bezpečnost je zaměřena na vysokou úroveň bezpečnosti

a ochrany �ivotního prostředí a je zalo�ena na porozumění, �e v�echny strany zúčastněné na

námořní přepravě zbo�í odpovídají za to, �e lodě pou�ívané ve vodách Společenství splňují

platná pravidla a normy.

(2) Příslu�né normy pro vypou�tění zneči�ťujících látek z lodí jsou ve v�ech členských státech

zalo�eny na úmluvě Marpol 73/78; tato pravidla jsou v�ak denně ignorována velkým

mno�stvím lodí plujících ve vodách Společenství, ani� by byla činěna nápravná opatření.

(3) Provádění úmluvy Marpol 73/78 se mezi členskými státy li�í, a je proto třeba je harmonizovat

na úrovni Společenství; značné rozdíly vykazuje zejména postup členských států při ukládání

sankcí za vypou�tění zneči�ťujících látek z lodí.

(4) Odrazující opatření tvoří nedílnou součást politiky Společenství pro námořní bezpečnost,

neboť zaji�ťují vazbu mezi odpovědností ka�dé ze stran zúčastněné na námořní přepravě

zneči�ťujícího zbo�í a jejich vystavením sankcím; je proto třeba účinných, odrazujících

a přiměřených sankcí, aby bylo dosa�eno účinné ochrany �ivotního prostředí.
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(5) Za tímto účelem je nezbytné sblí�it stávající právní předpisy, zejména na jedné straně přesné

vymezení daného protiprávního jednání a případů vynětí, co� je předmětem této směrnice,  a

na straně druhé minimální pravidla pro tresty, odpovědnost a jurisdikci, co� je předmětem

rámcového rozhodnutí Rady 2004/.../SVV ze dne ... k posílení rámce trestního práva pro

prosazování právních předpisů proti zneči�tění z lodí1.

(6) Účelem této směrnice je mimo jiné stanovit definici vypou�tění a následně účinněji provádět

rámcové rozhodnutí 2004/�/SVV k předcházení takovému protiprávnímu jednání.

(7) Ani mezinárodní re�im občanskoprávní odpovědnosti a náhrady �kody za zneči�tění ropnými

látkami, ani re�im týkající se zneči�tění jinými nebezpečnými nebo jedovatými látkami

nezaji�ťuje dostatečný odrazující účinek, aby odradil strany zúčastněné na námořní přepravě

nebezpečných nákladů od vyu�ívání postupů, které nesplňují normy; po�adovaných

odrazujících účinků lze dosáhnout pouze zavedením sankcí pou�itelných na ka�dou osobu,

která způsobí zneči�tění moře nebo k němu přispěje; sankce by měly být pou�itelné nejen na

majitele nebo velitele lodě, ale také na majitele nákladu, klasifikační společnost nebo

jakoukoli jinou zúčastněnou osobu.

(8) Vypou�tění zneči�ťujících látek z lodí by mělo být pova�ováno za protiprávní jednání, pokud

bylo spácháno úmyslně, následkem vědomé nedbalosti nebo hrubé nedbalosti.

                                                
1 Viz s. ... tohoto Úředního věstníku.
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(9) Sankce za vypou�tění zneči�ťujících látek z lodí nesouvisejí s občanskoprávní odpovědností

dotyčných stran a nepodléhají tak �ádným pravidlům pro omezení nebo přenos

občanskoprávní odpovědnosti, ani neomezují účinnou náhradu obětem případů zneči�tění.

(10) Je třeba dal�í účinné spolupráce mezi členskými státy pro včasné zji�ťování případů

vypou�tění zneči�ťujících látek z lodí a určování pachatelů.

(11) Existují-li jasné objektivní důkazy vypou�tění, které způsobuje nebo hrozí způsobit značnou

�kodu, měly by členské státy předlo�it věc svým příslu�ným orgánům za účelem zahájení

řízení podle článku 220 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982.

(12) Tato směrnice je v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5

Smlouvy. Zahrnutí mezinárodních norem, které se týkají zneči�tění z lodí, do práva

Společenství a stanovení sankcí za jejich poru�ení, které mohou zahrnovat trestní nebo

správní sankce, je nezbytným opatřením pro dosa�ení vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany

�ivotního prostředí při námořní dopravě. Toho mů�e být Společenstvím účinně dosa�eno

pouze prostřednictvím harmonizovaných pravidel. Tato směrnice se omezuje na minimální

opatření k dosa�ení tohoto cíle a nejde nad rámec toho, co je pro tento účel nezbytné. Nebrání

členským státům v přijetí přísněj�ích opatření proti zneči�tění z lodí v souladu

s mezinárodním právem.

(13) Tato směrnice plně respektuje Listinu základních práv Evropské unie,
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PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účel

1. Účelem této směrnice je zajistit, aby osoby odpovědné za zneči�tění z lodí podléhaly

odpovídajícím sankcím, aby byla zlep�ena námořní bezpečnost a zvý�ena ochrana mořského

prostředí před zneči�těním z lodí.

2. Tato směrnice nebrání členským státům v přijetí přísněj�ích opatření proti zneči�tění z lodí

v souladu s mezinárodním právem.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

1) �úmluvou Marpol 73/78� rozumí Mezinárodní úmluva o zabránění zneči�ťování z lodí z roku

1973 a protokol k této úmluvě z roku 1978, v platném znění;

2) �zneči�ťujícími látkami� rozumějí látky zahrnuté v přílohách I (ropné látky) a II (jedovaté

kapalné látky volně lo�ené) úmluvy Marpol 73/78;
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3) �vypou�těním� rozumí jakékoli vypu�tění z lodi podle článku 2 úmluvy Marpol 73/78;

4) �lodí� rozumí námořní plavidlo bez ohledu na to, pod jakou vlajkou pluje, jakéhokoli typu,

provozované v mořském prostředí a zahrnuje křídlové čluny, vzná�edla, ponorky a plovoucí

zařízení;

Článek 3

Oblast působnosti

1. Tato směrnice se v souladu s mezinárodním právem vztahuje na vypou�tění zneči�ťujících

látek

a) ve vnitřních vodách členského státu, včetně přístavů, a to v míře, v jaké je pou�itelný re�im

úmluvy Marpol;

b) v teritoriálních vodách členského státu;

c) v průlivech pou�ívaných pro mezinárodní plavbu podle tranzitního re�imu, jak je stanoveno

v části III oddílu 2 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982, a to

v rozsahu, v jakém členský stát vykonává jurisdikci nad takovými průlivy;

d) ve výlučné hospodářské zóně nebo rovnocenné zóně členského státu, zřízené v souladu

s mezinárodním právem; a

e) na volném moři.
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2. Tato směrnice se vztahuje na vypou�tění zneči�ťujících látek z jakékoli lodi bez ohledu na to,

pod jakou vlajkou pluje, s výjimkou válečných lodí, pomocných válečných plavidel nebo jiných

lodí v majetku státu nebo jím provozovaných a v současné době vy�ívaných pouze pro vládní

neobchodní účely.

Článek 4

Protiprávní jednání

Členské státy zajistí, aby vypou�tění zneči�ťujících látek z lodí v jakékoli z oblastí uvedených

v čl. 3 odst. 1 bylo pova�ováno za protiprávní jednání, je-li spácháno úmyslně, následkem vědomé

nedbalosti nebo hrubé nedbalosti.

Článek 5

Výjimky

1. Vypou�tění zneči�ťujících látek v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 se nepova�uje

za protiprávní jednání, pokud splňuje podmínky stanovené v příloze I pravidle 11 písm. a) nebo c)

nebo v příloze II pravidle 6 písm. a) nebo c) úmluvy Marpol 73/78.

2. Vypou�tění zneči�ťujících látek v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c), d) a e)

se nepova�uje za protiprávní jednání majitele, velitele nebo posádky jednající na rozkaz velitele,

pokud splňuje podmínky stanovené v příloze I pravidle 11 písm. b) nebo v příloze II pravidle 6

písm. b) úmluvy Marpol 73/78.

3. Vypou�tění zneči�ťujících látek v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 se nepova�uje

za protiprávní jednání, pokud splňuje podmínky stanovené v příloze I pravidle 9 nebo 10 nebo

v příloze II pravidle 5 úmluvy Marpol 73/78.
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Článek 6

Donucovací opatření ve vztahu k lodím v přístavu členského státu

1. Pokud na základě nesrovnalostí nebo informací vznikne podezření, �e loď kotvící dobrovolně

v přístavu nebo pobře�ním terminálu členského státu vypou�těla nebo vypou�tí zneči�ťující látky

v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1, zajistí daný členský stát provedení příslu�né inspekce

v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy, přičem� zohlední příslu�né obecné zásady přijaté

Mezinárodní námořní organizací (IMO).

2. Pokud inspekce podle odstavce 1 odhalí skutečnosti, které by mohly naznačovat protiprávní

jednání ve smyslu článku 4, jsou informovány příslu�né orgány daného členského státu a státu

vlajky.

Článek 7

Donucovací opatření pobře�ních států ve vztahu k proplouvajícím lodím

1. Pokud existuje podezření na vypou�tění zneči�ťujících látek v oblastech uvedených v čl. 3

odst. 1 písm. b), c), d) nebo e) a pokud loď, která je podezřelá z vypou�tění nepřipluje do přístavu

členského státu, který má informace o tomto vypou�tění, pou�ije se tento postup:

a) je-li dal�í přístav, kam loď připluje, v jiném členském státě, daný členský stát úzce

spolupracuje při inspekci podle čl. 6 odst. 1 a při rozhodování o vhodných správních

opatřeních ve vztahu k jakémukoli takovému vypou�tění;
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b) je-li dal�í přístav, kam loď připluje, ve státě mimo Společenství, členský stát přijme nezbytná

opatření k zaji�tění toho, aby dal�í přístav, kam loď připluje, byl informován o podezření

z vypou�tění, a po�ádá stát dal�ího přístavu, aby přijal vhodná opatření ve vztahu

k jakémukoli takovému vypou�tění.

2. Pokud existují jasné objektivní důkazy, �e se loď plující v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1

písm. b) nebo d) dopustila v oblasti uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. d) protiprávního jednání, jeho�

následkem bylo vypou�tění, které způsobilo nebo hrozilo způsobit významné po�kození pobře�í

nebo souvisejících zájmů daného členského státu, nebo jakéhokoli jiného zdroje v oblastech

uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo d), uvedený stát s výhradou části XII oddílu 7 Úmluvy

Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982, je-li to odůvodněno důkazy, předlo�í

věc svým příslu�ným orgánům s cílem zahájit v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy

řízení, včetně zadr�ení lodi.

3. V ka�dém případě jsou informovány orgány státu vlajky.

Článek 8

Sankce

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zaji�tění toho, aby protiprávní jednání podle

článku 4 podléhala účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím, které mohou zahrnovat trestní

nebo správní sankce.
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2. Ka�dý členský stát přijme nezbytná opatření pro zaji�tění toho, aby byly sankce uvedené

v odstavci 1 uplatněny na jakoukoli osobu, která je shledána odpovědnou za protiprávní jednání

podle článku 4.

Článek 9

Soulad s mezinárodním právem

Členské státy uplatňují ustanovení této směrnice bez jakékoli formálního nebo skutečného

rozli�ování mezi cizími loděmi a v souladu s platným mezinárodním právem, včetně části XII

oddílu 7 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982, a bez odkladu

oznamují státu vlajky daného plavidla a jakémukoli jinému dotčenému státu opatření přijatá

v souladu s touto směrnicí.

Článek 10

Doplňující opatření

Pro účely této směrnice členské státy a Komise případně úzce spolupracují s Evropskou agenturou

pro námořní bezpečnost, a to případně v rámci akčního programu reakce na havarijní nebo záměrné

zneči�tění moře stanoveného rozhodnutím č. 2850/2000/ES1, za účelem

a) vývoje nezbytných informačních systémů po�adovaných pro účinné provádění této směrnice;

                                                
1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2850/2000/ES ze dne 20. prosince 2000

o stanovení rámce Společenství pro spolupráci v oblasti havarijního nebo záměrného
zneči�ťování moře (Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 1). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č.
787/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).



11964/3/04 REV 3 JF/mk,kb 11
DG C IV    CS

b) stanovení společných postupů a obecných zásad těch, které existují na mezinárodní úrovni,

zejména pro

� monitorování a včasnou identifikaci lodí vypou�tějících zneči�ťující látky v rozporu s

touto směrnicí, včetně případného monitorovacího zařízení na palubě,

� spolehlivé metody vysledování zneči�ťujících látek v moři k určité lodi a

� účinné prosazování této směrnice.

Článek11

Podávání zpráv

Členské státy podávají Komisi ka�dé tři roky zprávu o uplatňování této směrnice příslu�nými

orgány. Na základě těchto zpráv Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu Společenství.

Článek 12

Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění zneči�tění z lodí (COSS)

zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne

5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění zneči�tění z lodí

(COSS)1.

                                                
1 Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 415/2004 (Úř.

věst. L 68, 6.3.2004, s. 10).
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2. Komise pravidelně informuje výbor zřízený rozhodnutím č. 2850/2000/ES o v�ech

navrhovaných opatřeních nebo jiných vhodných činnostech týkajících se reakce na zneči�tění moří.

Článek 13

Postup pro přijímání změn

Změny úmluvy Marpol 73/78 podle čl. 2 bodu 1 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této

směrnice na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002.

Článek 14

Provádění

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosa�ení souladu

s touto směrnicí nejpozději do ...1 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být

takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlá�ení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

                                                
1 18 měsíců po jejím vstupu v platnost.
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Článek 15

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlá�ení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 16

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA

Shrnutí pravidel úmluvy Marpol 73/78 o vypou�tění,

 která se vztahují na vypou�tění ropných látek a jedovatých kapalných látek

podle čl. 2 odst. 2, pro informativní účely

Část I:  Ropné látky (Marpol 73/78, příloha I)

Pro účely přílohy I úmluvy Marpol 73/78 se �ropnými látkami� rozumí ropa v jakékoli formě,

včetně surové ropy, palivové ropy, kalů, ropného odpadu a rafinovaných produktů (jiných ne�

petrochemických produktů, které jsou předmětem přílohy II úmluvy Marpol 73/78) a �ropnou

směsí� se rozumí směs s jakýmkoliv obsahem ropy.

Výňatek z příslu�ných ustanovení přílohy I úmluvy Marpol 73/78:

Pravidlo 9: Kontrola vypou�tění ropných látek

1) S výhradou pravidel 10 a 11 této přílohy a odstavce 2 tohoto pravidla je zakázáno jakékoli

vypou�tění ropných látek nebo ropných směsí z lodí, na které se vztahuje tato příloha,

do moře, kromě případů, kdy jsou splněny v�echny tyto podmínky:

a) pro ropný tanker, kromě případů stanovených v písmeni b) tohoto odstavce:

i) tanker se nenachází ve zvlá�tní oblasti;

ii) tanker se nachází více ne� 50 námořních mil od nejbli��í pevniny;
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iii) tanker pluje;

iv) okam�itá rychlost vypou�tění ropných látek nepřesahuje 30 litrů na jednu námořní

míli;

v) celkové mno�ství ropných látek vypu�těných do moře nepřesahuje pro stávající

tankery 1/15 000 celkového mno�ství daného nákladu, jeho� součástí byly

vypu�těné zbytky, a pro nové tankery 1/30 000 celkového mno�ství daného

nákladu, jeho� součástí byly vypu�těné zbytky, a

vi) tanker má v provozu systém monitorování a kontroly vypou�tění ropných látek

a sběrnou nádr� podle po�adavků pravidla 15 této přílohy.

b) z lodi o hrubé prostornosti 400 tun a vy��í, jiné ne� ropný tanker, a ze stok strojovny,

kromě stok nákladových čerpacích stanic, ropného tankeru, pokud nejsou smíchány se

zbytky ropných látek z nákladu:

i) loď se nenachází ve zvlá�tní oblasti;

ii) loď pluje;

iii) obsah ropných látek ve vypou�těném roztoku bez ředění nepřesahuje

15/1 000 000; a
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iv) loď má v provozu [monitorovací, kontrolní a filtrovací zařízení] podle po�adavků

pravidla 16 této přílohy.

2) V případě lodi o hrubé prostornosti méně ne� 400 tun, jiné ne� ropný tanker, a mimo zvlá�tní

oblast, správa [státu vlajky] zajistí, aby byla vybavena, v praktické a odůvodněné míře,

zařízením k zaji�tění ulo�ení zbytků ropných látek na palubě a jejich vypu�tění do přístavních

zařízení pro příjem odpadu nebo do moře v souladu s po�adavky odst. 1 písm. b) tohoto

pravidla.

[...]

4) Ustanovení odstavce 1 tohoto pravidla se nevztahují na vypou�tění čistého nebo

segregovaného balastu nebo nezpracovaných ropných směsí, které bez ředění mají obsah

ropných látek nejvý�e 15/1 000 000 a které nepocházejí ze stok nákladových čerpacích stanic

a nejsou smíchány se zbytky ropných látek z nákladu.

5) Nic, co se vypou�tí do moře, nesmí obsahovat chemické nebo jiné látky v mno�stvích

nebo koncentracích, které jsou nebezpečné pro mořské prostředí, nebo chemické nebo jiné

látky pou�ité k obcházení podmínek vypou�tění stanovených tímto pravidlem.

6) Zbytky ropných látek, které nelze vypou�tět do moře v souladu s odstavci 1, 2 a 4 tohoto

pravidla, jsou ponechány na palubě nebo vypou�těny do přístavních zařízení pro příjem

odpadu.
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Pravidlo 10: Způsoby zabránění zneči�tění ropnými látkami z lodí plujících ve zvlá�tních oblastech

1) Pro účely této přílohy se zvlá�tními oblastmi rozumí oblast Středozemního moře, oblast

Baltského moře, oblast Černého moře, oblast Rudého moře, �oblast Perského zálivu�, oblast

Adenského zálivu, oblast Antarktidy a severozápadní evropské vody, [jak je dále vymezeno

a specifikováno]

2) S výhradou ustanovení pravidla 11 této přílohy:

a) Ve zvlá�tních oblastech je zakázáno jakékoli vypou�tění ropy nebo ropných látek

do moře z ropného tankeru a jakékoli lodi o hrubé prostornosti 400 tun a vy��í, jiné ne�

ropný tanker. [�]

b) [�] Ve zvlá�tních oblastech je zakázáno jakékoli vypou�tění ropy nebo ropné směsi

do moře z lodi o hrubé prostornosti men�í ne� 400 tun, jiné ne� ropný tanker, kromě

případů, kdy obsah ropných látek ve vypou�těném roztoku bez ředění nepřesahuje

15/1 000 000.

3) a) Ustanovení odstavce 2 tohoto pravidla se nevztahují na vypou�tění čistého

nebo segregovaného balastu.

b) Ustanovení odst. 2 písm. a) tohoto pravidla se nevztahuje na vypou�tění zpracované

stokové vody ze strojovny, pokud jsou splněny v�echny tyto podmínky:

i) stoková voda nepochází ze stok nákladových čerpacích stanic;
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ii) stoková voda není smíchána se zbytky ropných látek z nákladu;

iii) loď pluje;

iv) obsah ropných látek ve vypou�těném roztoku bez ředění nepřesahuje

15/1 000 000;

v) loď má v provozu zařízení pro filtrování ropných látek v souladu s odstavcem 5

pravidla 16 této přílohy; a

vi) filtrovací systém je vybaven vypínacím zařízením, které zaji�ťuje automatické

zastavení vypou�tění, pokud obsah ropných látek ve vypou�těném roztoku

přesáhne 15/1 000 000.

4) a) Nic, co se vypou�tí do moře, nesmí obsahovat chemické nebo jiné látky v mno�stvích

nebo koncentracích, které jsou nebezpečné pro mořské prostředí, nebo chemické

nebo jiné látky pou�ité k obcházení podmínek vypou�tění stanovených tímto pravidlem.

b) Zbytky ropných látek, které nelze vypou�tět do moře v souladu s odstavcem 2 nebo 3

tohoto pravidla, jsou ponechány na palubě nebo vypou�těny do přístavních zařízeních

pro příjem odpadu.

5) Nic v tomto pravidle nebrání lodi na cestě, její� pouze část je ve zvlá�tní oblasti, aby

vypou�těla mimo zvlá�tní oblast v souladu s pravidlem 9 této přílohy.
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Pravidlo 11: Výjimky

Pravidla 9 a 10 této přílohy se nevztahují na:

a) vypou�tění ropných látek nebo ropné směsi do moře v případě nutnosti zaji�tění bezpečnosti

lodi nebo záchrany �ivota na moři; nebo

b) vypou�tění ropných látek nebo ropné směsi do moře následkem po�kození lodi nebo jejího

vybavení:

i) pokud byla přijata v�echna důvodná bezpečnostní opatření po vzniku po�kození

nebo objevení vypou�tění za účelem zabránění nebo minimalizace vypou�tění; a

ii) kromě případů, kdy se majitel nebo velitel dopustili buď jednání s úmyslem způsobit

�kodu, nebo z nedbalosti s vědomím, �e pravděpodobně vznikne �koda; nebo

c) vypou�tění látek obsahujících ropné látky do moře, schválené správou [státu vlajky], při

pou�ití v boji proti zvlá�tním havarijním zneči�těním za účelem minimalizace �kod

způsobených zneči�těním. Jakékoli takové vypou�tění podléhá schválení vlády, v její�

jurisdikci se zamý�lené vypou�tění uskuteční.



11964/3/04 REV 3 JF/mk,kb 7
PŘÍLOHA DG C IV    CS

Část II: Jedovaté kapalné látky (úmluva Marpol 73/78, příloha II)

Výňatky z příslu�ných ustanovení přílohy II úmluvy Marpol 73/78:

Pravidlo 3: Kategorizace a seznam jedovatých kapalných látek

1) Pro účely pravidel této přílohy se jedovaté kapalné látky dělí do těchto čtyř kategorií:

a) Kategorie A: Jedovaté kapalné látky, které by při vypu�tění do moře po či�tění nádr�í

nebo vypou�tění balastu z nich představovaly významné nebezpečí buď pro mořské

zdroje nebo lidské zdraví nebo by způsobily významnou �kodu na rekreačním

nebo jiném zákonném vyu�ití moře a tím opravňují k pou�ití přísných opatření proti

zneči�tění.

b) Kategorie B: Jedovaté kapalné látky, které by při vypu�tění do moře po či�tění nádr�í

nebo vypou�tění balastu z nich představovaly nebezpečí buď pro mořské zdroje

nebo lidské zdraví nebo by způsobily �kodu na rekreačním nebo jiném zákonném

vyu�ití moře a tím opravňují k pou�ití zvlá�tních opatření proti zneči�tění.

c) Kategorie C: Jedovaté kapalné látky, které by při vypu�tění do moře po či�tění nádr�í

nebo vypou�tění balastu z nich představovaly men�í nebezpečí buď pro mořské zdroje

nebo lidské zdraví nebo by způsobily men�í �kodu na rekreačním nebo jiném zákonném

vyu�ití moře a proto vy�adují zvlá�tní provozní podmínky.
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d) Kategorie D: Jedovaté kapalné látky, které by při vypu�tění do moře po či�tění nádr�í

nebo vypou�tění balastu z nich představovaly určité nebezpečí buď pro mořské zdroje

nebo lidské zdraví nebo by způsobily minimální �kodu na rekreačním nebo jiném

zákonném vyu�ití moře a proto vy�adují určitou pozornost v provozních podmínkách.

[Dal�í obecné zásady kategorizace látek, včetně seznamu kategorizovaných látek, jsou stanoveny

v pravidle 3 odst. 2 a� 4 a pravidle 4 a v dodatcích přílohy II úmluvy Marpol 73/78.]

Pravidlo 5: Vypou�tění jedovatých kapalných látek

Látky kategorie A, B a C mimo zvlá�tních oblastí a látky kategorie D ve v�ech oblastech

S výhradou ustanovení [�] pravidla 6 této přílohy:

1) Vypou�tění látek kategorie A definovaných v pravidle 3 odst. 1 písm. a) této přílohy

nebo látek, které jsou prozatímně určeny jako takové, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í

nebo jiných zbytků nebo směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno. Pokud nádr�e

obsahující tyto látky nebo směsi mají být vymyty, musí se výsledné zbytky vypou�tět

do zařízení pro příjem odpadu, dokud koncentrace látek ve výtoku do tohoto zařízení není

nejvý�e 0,1 % hmotnostního a dokud není nádr� prázdná, kromě fosforu, bílého nebo �lutého,

pro který je zbytková koncentrace 0,01 % hmotnostního. Ve�kerá voda následně přidaná

do nádr�e mů�e být vypu�těna do moře při splnění v�ech těchto podmínek:



11964/3/04 REV 3 JF/mk,kb 9
PŘÍLOHA DG C IV    CS

a) loď pluje rychlostí nejméně 7 uzlů v případě lodí s vlastním pohonem a nejméně 4 uzly

v případě lodí bez vlastního pohonu;

b) vypou�tění je prováděno pod čarou ponoru, s ohledem na umístění vtoků mořské vody;

a

c) vypou�tění je prováděno ve vzdálenosti nejméně 12 námořních mil od nejbli��í pevniny

a na hloubce nejméně 25 m.

2) Vypou�tění látek kategorie B definovaných v pravidle 3 odst. 1 písm. b) této přílohy

nebo látek, které jsou prozatímně určeny jako takové, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í

nebo jiných zbytků nebo směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno, kromě případů,

kdy jsou splněny v�echny tyto podmínky:

a) loď pluje rychlostí nejméně 7 uzlů v případě lodí s vlastním pohonem a nejméně 4 uzly

v případě lodí bez vlastního pohonu;

b) postupy a opatření pro vypou�tění jsou schváleny správou [státu vlajky]. Tyto postupy

a opatření se zakládají na normách [IMO] a zaji�ťují, aby koncentrace a rychlost

vypou�tění výtoku byly takové, �e koncentrace látek za zádí lodi nepřesahuje

1/1 000 000;
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c) maximální mno�ství nákladu vypu�těného z ka�dé nádr�e a přidru�ené potrubní sítě

nepřesahuje maximální mno�ství schválené v souladu s postupy podle písmene b)

tohoto odstavce a v �ádném případě nepřesahuje 1 m³ nebo 1/3 000 objemu nádr�e v m³,

podle toho, která z uvedených hodnot je vět�í;

d) vypou�tění je prováděno pod čarou ponoru, s ohledem na umístění vtoků mořské vody;

a

e) vypou�tění je prováděno ve vzdálenosti nejméně 12 námořních mil od nejbli��í pevniny

a na hloubce nejméně 25 m.

3) Vypou�tění látek kategorie C definovaných v pravidle 3 odst. 1 písm. c) této přílohy

nebo látek, které jsou prozatímně určeny jako takové, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í

nebo jiných zbytků nebo směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno, kromě případů,

kdy jsou splněny v�echny tyto podmínky:

a) loď pluje rychlostí nejméně 7 uzlů v případě lodí s vlastním pohonem a nejméně 4 uzly

v případě lodí bez vlastního pohonu;

b) postupy a opatření pro vypou�tění jsou schváleny správou [státu vlajky]. Tyto postupy

a opatření se zakládají na normách [IMO] a zaji�ťují, aby koncentrace a rychlost

vypou�tění výtoku byly takové, �e koncentrace látek za zádí lodi nepřesahuje

10/1 000 000;
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c) maximální mno�ství nákladu vypu�těného z ka�dé nádr�e a přidru�ené potrubní sítě

nepřesahuje maximální mno�ství schválené v souladu s postupy podle písmene b)

tohoto odstavce a v �ádném případě nepřesahuje 3 m³ nebo 1/1 000 objemu nádr�e v m³,

podle toho, která z uvedených hodnot je vět�í;

d) vypou�tění je prováděno pod čarou ponoru, s ohledem na umístění vtoků mořské vody;

a

e) vypou�tění je prováděno ve vzdálenosti nejméně 12 námořních mil od nejbli��í pevniny

a na hloubce nejméně 25 m.

4) Vypou�tění látek kategorie D definovaných v pravidle 3 odst. 1 písm. d) této přílohy

nebo látek, které jsou prozatímně určeny jako takové, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í

nebo jiných zbytků nebo směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno, kromě případů,

kdy jsou splněny v�echny tyto podmínky:

a) loď pluje rychlostí nejméně 7 uzlů v případě lodí s vlastním pohonem a nejméně 4 uzly

v případě lodí bez vlastního pohonu;

b) tyto směsi nemají koncentraci vět�í ne� jeden díl látky na deset dílů vody; a

c) vypou�tění je prováděno ve vzdálenosti nejméně 12 námořních mil od nejbli��í pevniny.
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5) Pro odstranění zbytků nákladu z nádr�í mohou být pou�ity ventilační postupy schválené

správou [státu vlajky]. Tyto postupy se zakládají na normách [IMO]. Ve�kerá voda následně

přidaná do nádr�e se pova�uje za čistou a nepodléhá odstavci 1, 2, 3 nebo 4 tohoto pravidla.

6) Vypou�tění látek, které nebyly kategorizovány, prozatímně určeny nebo vyhodnoceny podle

pravidla 4 odst. 1 této přílohy, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í nebo jiných zbytků

nebo směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno.

Látky kategorie A, B a C ve zvlá�tních oblastech [podle pravidla 1 přílohy II úmluvy Marpol 73/78,

včetně Baltského moře]

S výhradou ustanovení odstavce 14 tohoto pravidla a pravidla 6 této přílohy,

7) Vypou�tění látek kategorie A definovaných v pravidle 3 odst. 1 písm. a) této přílohy

nebo látek, které jsou prozatímně určeny jako takové, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í

nebo jiných zbytků nebo směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno. Pokud nádr�e

obsahující tyto látky nebo směsi mají být vymyty, musí se výsledné zbytky vypou�tět

do zařízení pro příjem odpadu, které v souladu s pravidlem 7 této přílohy zajistí stát sousedící

se zvlá�tní oblastí, dokud koncentrace látek ve výtoku do tohoto zařízení není nejvý�e 0,05 %

hmotnostního a dokud není nádr� prázdná, kromě fosforu, �lutého nebo bílého, pro který

je zbytková koncentrace 0,005 % hmotnostního. Ve�kerá voda následně přidaná do nádr�e

mů�e být vypu�těna do moře při splnění v�ech těchto podmínek:
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a) loď pluje rychlostí nejméně 7 uzlů v případě lodí s vlastním pohonem a nejméně 4 uzly

v případě lodí bez vlastního pohonu,

b) vypou�tění je prováděno pod čarou ponoru, s ohledem na umístění vtoků mořské vody a

c) vypou�tění je prováděno ve vzdálenosti nejméně 12 námořních mil od nejbli��í pevniny

a na hloubce nejméně 25 m.

8) Vypou�tění látek kategorie B definovaných v pravidle 3 odst. 1 písm. b) této přílohy

nebo látek, které jsou prozatímně určeny jako takové, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í

nebo jiných zbytků nebo směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno, kromě případů,

kdy jsou splněny v�echny tyto podmínky:

a) nádr� byla předem vymyta v souladu s postupem schváleným správou [státu vlajky]

a na základě norem [IMO] a výsledné spla�ky z nádr�í byly vypu�těny do zařízení

pro příjem odpadu;

b) loď pluje rychlostí nejméně 7 uzlů v případě lodí s vlastním pohonem a nejméně 4 uzly

v případě lodí bez vlastního pohonu;

c) postupy a opatření pro vypou�tění a vymývání jsou schváleny správou [státu vlajky].

Tyto postupy a opatření se zakládají na normách [IMO] a zaji�ťují, aby koncentrace

a rychlost vypou�tění výtoku byly takové, �e koncentrace látek za zádí lodí nepřesahuje

1/1 000 000;
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d) vypou�tění je prováděno pod čarou ponoru, s ohledem na umístění vtoků mořské vody,

a

e) vypou�tění je prováděno ve vzdálenosti nejméně 12 námořních mil od nejbli��í pevniny

a na hloubce nejméně 25 m.

9) Vypou�tění látek kategorie C definovaných v pravidle 3 odst. 1 písm. c) této přílohy

nebo látek, které jsou prozatímně určeny jako takové, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í

nebo jiných zbytků nebo směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno, kromě případů,

kdy jsou splněny v�echny tyto podmínky:

a) loď pluje rychlostí nejméně 7 uzlů v případě lodí s vlastním pohonem a nejméně 4 uzly

v případě lodí bez vlastního pohonu;

b) postupy a opatření pro vypou�tění jsou schváleny správou [státu vlajky]. Tyto postupy

a opatření se zakládají na normách [IMO] a zaji�ťují, aby koncentrace a rychlost

vypou�tění výtoku byly takové, �e koncentrace látek za zádí lodi nepřesahuje

1/1 000 000;

c) maximální mno�ství nákladu vypu�těného z ka�dé nádr�e a přidru�ené potrubní sítě

nepřesahuje maximální mno�ství schválené v souladu s postupy podle písmene b)

tohoto odstavce a v �ádném případě nepřesahuje 1 m³ nebo 1/3 000 objemu nádr�e v m³,

podle toho, která hodnota je vět�í;
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d) vypou�tění je prováděno pod čarou ponoru, s ohledem na umístění vtoků mořské vody,

a

e) vypou�tění je prováděno ve vzdálenosti nejméně 12 námořních mil od nejbli��í pevniny

a na hloubce nejméně 25 m.

10) Pro odstranění zbytků nákladu z nádr�í mohou být pou�ity ventilační postupy schválené

správou [státu vlajky]. Tyto postupy se zakládají na normách [IMO]. Ve�kerá voda následně

přidaná do nádr�e se pova�uje za čistou a nepodléhá odstavci 7, 8 nebo 9 tohoto pravidla.

11) Vypou�tění látek, které nebyly kategorizovány, prozatímně určeny nebo vyhodnoceny podle

pravidla 4 odst. 1 této přílohy, nebo balastové vody, spla�ků z nádr�í nebo jiných zbytků nebo

směsí obsahujících tyto látky, do moře je zakázáno.

12) �ádné ustanovení tohoto pravidla nebrání lodi ponechat na palubě zbytky nákladu kategorie B

nebo C a vypustit tyto zbytky do moře mimo zvlá�tní oblasti v souladu v odstavcem 2 nebo 3

tohoto pravidla.

Pravidlo 6: Výjimky

Pravidlo 5 této přílohy se nevztahuje na:

a) vypou�tění jedovatých kapalných látek nebo směsí obsahujících takové látky do moře

nezbytné pro zaji�tění bezpečnosti lodi nebo záchranu �ivota na moři; nebo
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b) vypou�tění jedovatých kapalných látek nebo směsí obsahujících takové látky do moře

následkem po�kození lodi nebo jejího vybavení:

i) pokud byla přijata v�echna důvodná bezpečnostní opatření po vzniku po�kození

nebo objevení vypou�tění za účelem zabránění nebo minimalizace vypou�tění a

ii) kromě případů kdy se majitel nebo velitel dopustili buď jednání s úmyslem způsobit

�kodu, nebo z nedbalosti s vědomím, �e pravděpodobně vznikne �koda; nebo

c) vypou�tění jedovatých kapalných látek nebo směsí obsahujících takové látky do moře,

schválené správou [státu vlajky], při pou�ití za účelem boje proti zvlá�tním havarijním

zneči�těním k minimalizaci �kod způsobených zneči�těním. Jakékoli takové vypou�tění

podléhá schválení vlády, v její� jurisdikci se zamý�lené vypou�tění uskuteční.
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I. ÚVOD

V rámci spolurozhodování (článek 251/Smlouvy o ES) dosáhla Rada dne 11. června 2004

politické dohody o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneči�tění z lodí a

o zavedení sankcí za protiprávní jednání1 Po právní a jazykové revizi přijala Rada svůj

společný postoj dne 7. října 2004.

Při stanovení svého postoje vzala Rada na vědomí stanovisko Evropského parlamentu při jeho

prvním čtení dne 13. ledna 2004 2 a stanovisko Hospodářského a sociálního výboru 3 4

Účelem této směrnice je zavést do právního řádu Společenství mezinárodní
pravidla o zneči�tění z lodí obsa�ená v Mezinárodní úmluvě o zabránění
zneči�tění z lodí (MARPOL) stanovením, �e poru�ení pravidel o vypou�tění je
protiprávním jednáním, a zavedením harmonizovaných pravidel k jejich
prosazování.  Účelem směrnice je rovně� na jedné straně roz�ířit tato pravidla tak,
aby se vztahovala na vypou�tění ropy následkem po�kození, pokud bylo spácháno
úmyslně, následkem opomenutí nebo hrubé nedbalosti, a na druhé straně zajistit
co nej�ir�í mo�né prosazování těchto pravidel na základě Úmluvy Organizace
spojených národů o mořském právu (UNCLOS).

II. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

Po havárii ropného tankeru Prestige Rada nejen�e vyzdvihla důle�itost politiky pro námořní

bezpečnost, ale i nutnost zajistit ulo�ení odpovídajících sankcí komukoli, kdo způsobí nebo

přispěje k havarijnímu zneči�tění svou hrubou nedbalostí.  Přístup zaujatý Radou k tomuto

návrhu Komise, který byl předlo�en v březnu 2003 a kterému se dostalo tého� měsíce

podpory v jednom ze závěrů Evropské rady, jen� zdůraznil výběr vhodného právního základu,

vychází ze zásady plného vyu�ití práv Společenství podle Úmluvy Organizace spojených

národů o mořském právu (UNCLOS) a plnění závazků členských států podle Mezinárodní

úmluvy o zabránění zneči�tění z lodí (MARPOL).

                                                
1 Komise přednesla svůj návrh dne 7. března 2003 (Úř. věst. C 76, 25.3.2004, s. 5) pod názvem

�Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneči�ťování z lodí a o zavedení sankcí,
včetně trestních sankcí, za trestné činy zneči�tění�.

2 Dok. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (dosud nezveřejněn v Úř. věst.).
3 Úř. věst. C 220, 16.9.2003, s. 72.
4 Výbor regionů se rozhodl nezaujmout stanovisko.
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Rada se domnívá, �e zavedením re�imu MARPOL proti zneči�tění z lodí do právního řádu

Společenství se zajistí přísněj�í a jednotněj�í pou�ívání a prosazování tohoto re�imu v

členských státech.  Sdílí názor, �e je nutno stanovit, �e ve�keré vypou�tění zneči�ťujících

látek se pova�uje za protiprávní jednání, pokud bylo spácháno úmyslně, následkem

opomenutí nebo hrubé nedbalosti.

Podle zásady o dodr�ování úmluvy MARPOL jsou stanoveny výjimky v případě, �e k

vypou�tění dochází za účelem záchrany �ivotů nebo samotné lodi.  Výjimka podle úmluvy

MARPOL, týkající se majitele nebo velitele v případech vypou�tění následkem nehody, se

pou�ije v mezinárodních mořských oblastech a ve výlučné hospodářské nebo rovnocenné

zóně členských států.  V takových případech z ustanovení úmluvy MARPOL logicky

vyplývá, �e posádka je chráněna, jedná-li na rozkaz velitele. Ve vnitřních vodách a v

teritoriálních vodách členských států v�ak ke zvý�ení ochrany pobře�í pova�uje Rada za

vhodné uplatňovat práva Společenství v souladu s čl. 211 odst. 4 úmluvy UNCLOS a zru�it

výjimku stanovenou pro případ vypou�tění následkem nehody.

Rada je toho názoru, �e sankce za poru�ení pravidel o zneči�tění z lodí musejí být účinné,

přiměřené a odrazující a mohou zahrnovat trestní nebo správní sankce. Souhlasí také s tím, �e

tyto sankce musejí být uplatněny na jakoukoliv osobu, která je shledána odpovědnou za

zneči�tění moře, tj. musejí pokrývat celý řetězec odpovědností.  I přesto, �e směrnice definuje

protiprávní jednání, je Rada toho názoru, �e minimální závazná pravidla pro trestní sankce,

odpovědnost a jurisdikci by měla být stanovena v soubě�ném rámcovém rozhodnutí

navr�eném Komisí a přezkoumaném Radou ve slo�ení pro �spravedlnost a vnitřní věci�.

Rada vítá zjednodu�ení přísných donucovacích opatření proti lodím připlouvajícím do

kteréhokoli přístavu některého ze členských států, v souladu s příslu�nými mezinárodními

pokyny.  Za účelem snadněj�ího prosazování odpovídajících opatření podporuje zvý�ené

sdílení informací o podezřelých vypou�těních mezi členskými státy a třetími zeměmi, buď

jako státy přístavu nebo státy vlajky.
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Závěrem je Rada toho názoru, �e na ochranu pobře�í a zdrojů v této oblasti je nutno vyu�ívat

ve�kerých mo�ností stanovených v úmluvě UNCLOS, včetně donucovacích opatření ze strany

pobře�ních států vůči proplouvajícím lodím, plujícím v teritoriálních vodách anebo ve

výlučné hospodářské nebo rovnocenné zóně v souladu s čl. 220 odst. 6 úmluvy UNCLOS,

pokud jsou jasné objektivní důkazy o vypou�tění, které způsobuje nebo hrozí způsobit

významné po�kození pobře�í nebo jakéhokoli jiného zdroje v teritoriálních vodách anebo ve

výlučné hospodářské zóně nebo rovnocenné zóně. V tomto případě by měly dotčené členské

státy předlo�it věc svým příslu�ným orgánům za účelem zahájení řízení, včetně zadr�ení lodi,

v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

III. ZMĚNY

Vezmeme-li v úvahu, �e, jak je uvedeno vý�e, Rada zaujala k tomuto návrhu směrnice ve

srovnání s původně navrhovaným zněním velmi odli�ný přístup, nebylo v tomto společném

postoji mo�né zohlednit velkou část změn navr�ených Evropským parlamentem při prvním

čtení.

□ My�lenka, podle ní� by byla zřízena evropská pobře�ní strá� (změny 6 a 22), nebyla

součástí původního návrhu Komise.  I kdy� Rada pova�uje za důle�ité hledat způsoby

zvý�ení ochrany evropského pobře�í, nechce se nijak dotýkat jakékoli iniciativy Komise

v tomto směru, která případně povede ke zvlá�tnímu právnímu aktu, je� Rada se

zájmem posoudí.

□ Přesto�e Rada sdílí znepokojení EP pokud jde o provádění právních předpisů

Společenství o námořní bezpečnosti (změny 3, 19, 20 a 31), domnívá se, �e prosazování

stávajících právních aktů, například směrnice 2000/59/ES o přístavních zařízení pro

příjem lodního odpadu, spadá do působnosti členských států a jeho sledování je podle

Smlouvy jedním z úkolů Komise.
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□ Vzhledem k tomu, �e předmětem této směrnice je jasně definovat vypou�tění

zneči�ťujících látek z lodí jako protiprávní jednání podle právního řádu Společenství, je

Rada toho názoru, �e jiná ustanovení technického rázu jako monitorovací zařízení na

palubě nebo měřič ropy (změny 30 a 32) se vymykají z oblasti působnosti tohoto

návrhu.

□ Podle hlavní zásady vý�e uvedeného přístupu Rady se ustanovení MARPOL

o vypou�tění, včetně výjimky týkající se majitele a velitele v případech vypou�tění

následkem nehody (změna 10), pou�ijí v mezinárodních mořských oblastech a

v hospodářské zóně nebo rovnocenné zóně členských států.  V těchto případech je

posádka rovně� výslovně vyloučena, pokud jedná na rozkaz velitele. Naopak ve

vnitřních vodách a v teritoriálních vodách členských států se v souladu s mo�nostmi

podle čl. 211 odst. 4 UNCLOS tato výjimka neuděluje.

□ Co se týče oblasti působnosti směrnice, Rada pova�uje za vhodné zacházet se v�emi

loďmi v určité mořské oblasti na stejném základě, nezávisle na jejich vlajce, za účelem

zabránit nevýhodnému postavení lodí plujících pod vlajkou některého z členských států

(změny 11 a 13).

□ I kdy� společný postoj neobsahuje podrobné ustanovení o povaze trestních sankcí (viz

zru�ení čl. 8 odst. 4 a� 6 / změny 17 a 18) vzhledem k tomu, �e minimální pravidla pro

harmonizaci trestních sankcí jsou předmětem soubě�ného rámcového rozhodnutí, čl. 7

odst. 2 uvádí donucovací opatření ze strany pobře�ních států v souladu s čl. 220 odst. 6

úmluvy UNCLOS, včetně zadr�ení lodi v konkrétních případech uvedených v tomto

článku.

Společný postoj zahrnuje některé dal�í men�í změny a vyjasnění návrhu Komise. V několika

bodech byly zčásti nebo zcela začleněny změny navr�ené Evropským parlamentem za účelem

zaji�tění konzistentního právního znění.

__________________
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11400/04 MAR 138 ENV 404 DROIPEN 33 CODEC 899
Subject : Draft Directive of the European Parliament and of the Council on

ship-source pollution and on the introduction of sanctions for infringements
- Adoption of the Council's common position

1. On 7 March 2003 the Commission transmitted to the Council its proposal for the above

Directive 1.

2. The European Parliament delivered its opinion on the Commission proposal in first reading on

13 January 2004 2. The opinion of the Economic and Social Committee was delivered on

19 June 2003 3, while the Committee of Regions decided not to deliver an opinion.

                                                
1 OJ C 76, 25.03.2004, p.5.
2 Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (not yet published in OJ).
3 OJ C 220, 16.09.2003, p. 72
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3. The Council was not in a position to accept the opinion of the Parliament and therefore chose

to draw up a common position. At its meeting on 11 June 2004, the Council reached political

agreement on such a common position 4. It also agreed to have certain statements entered in

its minutes4.

4. After legal and linguistic finalisation of the draft common position, and subject to

confirmation by the Permanent Representatives Committee, the Council is now asked to:

= adopt 5 as an "A" item at one of its forthcoming sessions the common position as set out

in 11964/04 MAR 149 ENV 440 DROIPEN 41 CODEC 960;

= forward the Council's common position to the European Parliament in accordance with

Article 251 of the EC Treaty, together with the Council's reasons as set out in 11964/04

MAR 149 ENV 440 DROIPEN 41 CODEC 960 ADD 1.

______________

                                                
4 Doc. 10503/04 MAR 113 ENV 343 DROIPEN 26 CODEC 821 + ADD 1 and ADD 2.

GR/MT voted against.
5 GR/MT voting against.
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2003/0037 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje přijatého Radou s ohledem na přijetí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o znečištění z lodí a o zavedení sankcí, zejména trestních, za 

protiprávní jednání 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě 

(dokument KOM(2003)92 v konečném znění – 2003/0037(COD)) 
6. března 2003

 

Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne: 19. června 2003

 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 13. ledna 2003

 

Datum přijetí společného postoje kvalifikovanou většinou 7. října 2004

2. ÚČEL NÁVRHU KOMISE 

Účel návrhu je dvojí: 

– zapracovat do práva Společenství relevantní ustanovení mezinárodního práva o 
zabránění znečištění a boji proti znečištění. Návrh tak na jedné straně přebírá 
ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu a na druhé 
straně ustanovení úmluvy MARPOL, mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování, 
zejména ustanovení o definici nezákonného vypouštění znečišťujících látek do moře. 

– zajistit, aby osoby odpovědné za toto nezákonné vypouštění – a to nejen velitelé a 
majitelé lodí, ale také nájemci, klasifikační společnosti – byly skutečně stíhány a za 
určitých podmínek na ně byly uvaleny trestní sankce. Musejí být rovněž uznány za 
trestně odpovědné nejen v případě neúmyslného vypouštění, ale i v případě nehody, 
je-li příčinou vypouštění hrubá nedbalost.  
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3. PŘIPOMÍNKY KE SPOLEČNÉMU POSTOJI 

Na základě společného postoje došlo ve znění původního návrhu ke dvěma změnám.  

- v oblasti působnosti 

Účelem návrhu bylo definovat protiprávní jednání v případě znečištění, přičemž za hlavní 
znak tohoto jednání se obecně považuje hrubá nedbalost. Návrh však neupřesňuje výjimky 
z pravidla, kromě odkazu na mezinárodní právo použitelné v případě ochranných doložek 
(článek 7). 

Z tohoto hlediska přináší společný postoj vyjasnění tam, kde je výjimka z pravidla výslovná. 
Provedené změny jsou pouze formální a netýkají se podstaty návrhu. 

- ve věci trestních sankcí 

Komise přijímá znění společného postoje. Přesto však u příležitosti přijetí politické 
dohody Radou ve složení pro dopravu dne 11. června 2004 Komise učinila toto 
prohlášení: 

„Komise bere na vědomí, že si Rada nepřála, aby zavedení režimu trestních sankcí 
v případě nezákonného vypouštění znečišťujících látek do moře bylo povinné. 

Komise si uvědomuje, že z tohoto důvodu nedosáhnou nároky kompromisního znění 
Rady úrovně nároků uvedené v jejím návrhu, a to pokud jde o požadovaný odrazující 
účinek ve věci zabránění znečišťování moří a boji proti znečišťování moří. 

Komise upozorňuje, že Evropská rada na svém zasedání v Bruselu v březnu 2003 
požádala, „aby byl do konce roku 2003 a na základě nového návrhu Komise přijat 
režim sankcí, včetně trestních sankcí za protiprávní jednání v případě znečištění, 
který bude založen na vhodném právním základě. Komise se domnívá, že tím 
vhodným právním základem je čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES. 

Komise poukazuje zejména na to, že na základě jejího postoje, který podporuje i 
Evropský parlament, může zákonodárce zavést režim trestních sankcí, pokud to 
považuje za nutné pro dosažení cíle Společenství. Komise je přesvědčena, že 
v daném případě je to nezbytné. Protože si Komise nepřeje blokovat legislativní 
postup, přijímá toto řešení, které je ústupkem oproti jejímu původnímu návrhu, ale 
zároveň upozorňuje, že tím nebude dotčen postoj, který zastává před Soudním 
dvorem ve věci C-176/03.“ 

4. PODROBNÉ PŘIPOMÍNKY KOMISE 

4.1. Změny přijaté Komisí a zcela nebo částečně zapracované do společného postoje. 

Změny 1, 4, 6 (částečně) a 8 (částečně) přinášejí užitečná vyjasnění ke znění návrhu. 

4.2. Změny přijaté Komisí, ale nezapracované do společného postoje 

Změny 2, 5, 12, 18, 20 a 23 přinášejí z pohledu Komise užitečná vyjasnění ke znění 
návrhu.  
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Změny 6 a 22 týkající se vytvoření sboru evropských pobřežních hlídek Komise 
v podstatě přijala. 

4.3. Změny odmítnuté Komisí a nezapracované do společného postoje 

Změny 16, 17, 19, 21 a 29 byly nadbytečné.  

Změny 3, 11, 12, 30, 31 a 32 velkou měrou překročily oblast působnosti této 
směrnice.  

Změny 10, 14, 24 a 27 neodpovídají účelu návrhu. 

5. ZÁVĚR 

Komise bere na vědomí, že si Rada nepřála, aby zavedení režimu trestních sankcí 
v případě nezákonného vypouštění znečišťujících látek do moře bylo povinné. Proto 
ve svém prohlášení určeném Radě ve složení pro dopravu vyjádřila Komise lítost nad 
úrovní nároků ve společném postoji. Kromě toho Komise uznala, že společný postoj 
nemění ani účel ani smyl jejího návrhu a může ho tedy podpořit. Tato podpora 
vychází zejména ze snahy pokračovat v postupu spolurozhodování a co nejrychleji 
přijmout tuto směrnici. 


