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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č.2004/.../ES

z

o znečisťovaní moraz lodí a o zavedení sankcií za poru�enia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy3.

                                                
1 Ú.v.EÚ C 220, 16.9.2003, s.72.
2 Ú. v. EÚ C ..., ..., s. ...
3 Stanovisko Európskeho parlamentu z 13.1.2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
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Keď�e:

1) Politika spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti má za cieľ vysokú úroveň bezpečnosti a

ochrany �ivotného prostredia a zakladá sa na chápaní, �e v�etky strany zapojené do prepravy

tovaru cez moria zodpovedajú za to, �e lode pou�ívané vo vodách spoločenstva spĺňajú platné

pravidlá a normy.

2) Materiálové normy v�etkých členských �tátov pre  vypú�ťanie znečisťujúcich látok z lodí vo

v�etkých členských �tátoch sú zalo�ené na dohovore Marpol 73/78;  tieto pravidlá v�ak denne

ignoruje veľmi veľký počet lodí plaviacich sa vo vodách spoločenstva bez toho, aby sa

uskutočnila náprava.

3) Vykonávanie dohovoru Marpol 73/78 vykazuje nezrovnalosti medzi členskými �tátmi a preto

je potrebné harmonizovať jeho vykonávanie na úrovni spoločenstva; najmä prax členských

�tátov pri ukladaní sankcií za  vypú�ťanie znečisťujúcich látok z lodí vykazuje značné

rozdiely.

4) Opatrenia odrádzajúceho charakteru tvoria integrálnu súčasť politiky spoločenstva v oblasti

námornej bezpečnosti, preto�e zabezpečujú spojenie medzi zodpovednosťou ka�dej strany

zapojenej do námornej prepravy znečisťujúceho tovaru a jej vystavením sa sankciám; na

dosiahnutie účinnej ochrany �ivotného prostredia sú preto potrebné účinné, odrádzajúce a

primerané sankcie.



11964/3/04 REV 3 /ib 3
DG C IV                                                                  SK

5) Za týmto účelom je nevyhnutné aproximovať existujúce právne predpisy, najmä na jednej

strane presne vymedziť  príslu�né poru�enia a prípady výnimiek, ktoré sú predmetom tejto

smernice a na druhej strane minimálne pravidlá pre pokuty, zodpovednosť a súdnu právomoc,

ktoré sú predmetom rámcového rozhodnutia Rady 2004/../SVV  z.. na posilnenie

trestnoprávneho rámca pre vynútiteľnosť práva proti znečisťovaniu mora z lodí1.

6) Účelom tejto smernice je okrem iného vymedziť pojem vypú�ťanie a následne zabezpečiť

účinnej�ie vykonávanie rámcového rozhodnutia 2004/.../SVV, aby sa predi�lo takémuto

poru�eniu.

7) Ani medzinárodný re�im občianskoprávnej zodpovednosti a náhrady �kody spôsobenej

znečisťovaním ropnými látkami, ani re�im týkajúci sa znečisťovania mora inými

nebezpečnými alebo �kodlivými látkami nezabezpečujú dostatočne odrádzajúce účinky na

odradenie strán zapojených do prepravy nebezpečných nákladov po mori od praktík, ktoré

nespĺňajú normy;  po�adované odrádzajúce účinky mo�no dosiahnuť len zavedením sankcií

uplatňovaných voči ka�dej osobe, ktorá spôsobí alebo prispeje k  znečisteniu mora ; sankcie

by sa mali uplatňovať nielen voči vlastníkovi  lode alebo kapitánovi lode, ale aj voči

vlastníkovi nákladu, klasifikačnej spoločnosti alebo ka�dej zúčastnenej osobe.

8) Vypú�ťanie znečisťujúcich látok z lodí by sa malo pova�ovať za poru�enie, ak je spáchané

úmyselne, z nepozornosti alebo  záva�nej nedbanlivosti.
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9) Sankcie za vypú�ťanie znečisťujúcich látok z lodí sa netýkajú občianskoprávnej

zodpovednosti dotknutých strán a tak nepodliehajú �iadnym pravidlám týkajúcim sa

obmedzenia alebo prenesenia občianskoprávnych zodpovedností, ani neobmedzujú účinnú

náhradu �kody obetiam nehôd, pri ktorých do�lo k znečisteniu.

10) Existuje potreba ďal�ej účinnej spolupráce medzi členskými �tátmi, aby sa zabezpečilo, �e

vypú�ťanie znečisťujúcich látok z lodí je včas zaznamenané a páchatelia identifikovaní.

11) Ak existuje jasný objektívny dôkaz, �e vypú�ťanie spôsobuje veľké �kody alebo hrozbu

veľkej �kody, členské �táty by mali predlo�iť vec svojim príslu�ným orgánom s cieľom začať

konanie podľa článku 220 Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve z roku

1982.

12) Táto smernica je v súlade so zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality ako sú uvedené v

článku 5 zmluvy. Začlenenie medzinárodných noriem o znečisťovaní z lodí do práva

spoločenstva a zavedenie sankcií,  ktoré mô�u zahŕňať trestné alebo správne sankcie za ich

poru�enie, je opatrenie potrebné na dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany

�ivotného prostredia pri námornej doprave.  Spoločenstvo to mô�e účinne dosiahnuť len

prostredníctvom zosúladených pravidiel. Táto smernica sa obmedzuje na minimum

po�adované na dosiahnutie tohto cieľa a neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na

dosiahnutie toho účelu.  Nebráni členským �tátom prijať prísnej�ie opatrenia proti znečisteniu

mora z lodí v súlade s medzinárodným právom.

13) Táto smernica plne re�pektuje Chartu základných práv Európskej únie,
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PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účel

1. Účelom tejto smernice je zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za znečisťovanie mora z lodí

podliehali primeraným sankciám, aby sa zlep�ila bezpečnosť na mori a zvý�ila ochrana

morského prostredia pred znečisťovaním loďami.

2. Táto smernica nebráni členským �tátom, aby voči znečisťovaniu z lodí prijali prísnej�ie

opatrenia v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Základné pojmy

Na účely tejto smernice:

1. �Marpol 73/78� znamená Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z roku

1973 a jeho protokol z roku 1978 v jeho platnom znení;

2. �Znečisťujúce látky� znamenajú látky, ktoré sú uvedené v prílohách I (ropné látky) a II

(�kodlivé kvapalné látky vo veľkom mno�stve) dohovoru Marpol 73/78;
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3. �Vypú�ťanie� znamená akokoľvek spôsobené vypustenie podľa článku 2 dohovoru Marpol

73/78;

4. �Loď� znamená námornú loď akéhokoľvek typu bez ohľadu na jej vlajku, ktorá je

prevádzkovaná v morskom prostredí, vrátane člnov s nosnými krídlami, vzná�adiel, ponoriek a

plávajúcich prístrojov.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa v súlade s medzinárodným právom vzťahuje na vypú�ťanie znečisťujúcich

látok:

a) vo vnútorných vodách členského �tátu, vrátane prístavov v rozsahu, v akom sa uplatňuje

re�im Marpol;

b) v teritoriálnych vodách členského �tátu;

c) v morských ú�inách vyu�ívaných pre medzinárodnú plavbu podliehajúcu re�imu tranzitného

prechodu ako je to stanovené v časti III, oddieli 2 Dohovoru Organizácie spojených národov o

morskom práve v rozsahu, v akom členský �tát vykonáva súdnu právomoc nad takými

morskými ú�inami;

d) vo výhradnej hospodárskej zóne alebo v rovnocennej zóne členského �tátu, zriadenej v súlade

s medzinárodným právom; a

e) na �írom mori.
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2. Táto smernica sa uplatňuje pri vypú�ťaní znečisťujúcich látok z akejkoľvek lode bez ohľadu

na jej vlajku s výnimkou vojnových lodí, pomocných námorných vojnových lodí alebo iných lodí,

ktoré vlastní alebo prevádzkuje �tát a v danom čase ich pou�íva iba na vládne nekomerčné účely.

Článok 4

Poru�enia

Členské �táty zabezpečia, aby sa vypú�ťanie znečisťujúcich látok z lodí do ktorejkoľvek z oblastí

uvedených v článku 3 ods. 1 pova�ovalo za poru�enie, ak bolo spáchané úmyselne, z nepozornosti

alebo záva�nej nedbanlivosti.

Článok 5

Výnimky

1. Vypú�ťanie znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 sa

nepova�uje za poru�enie, ak spĺňa podmienky ustanovené v pravidle 11 písm. a) alebo c) prílohy I

alebo v pravidle 6 písm. a) alebo c) prílohy II dohovoru Marpol 73/78.

2. Vypú�ťanie znečisťujúcich látok do oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c), d) a e) sa

nepova�uje za poru�enie zo strany vlastníka lode, veliteľa lode alebo posádky konajúcej na

zodpovednosť veliteľa lode, ak spĺňa podmienky stanovené v pravidle 11písm. b) prílohy I alebo v

pravidle 6 písm. b) prílohy II dohovoru Marpol 73/78.

3. Vypú�ťanie znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 sa

nepova�uje za poru�enie, ak spĺňa podmienky stanovené v pravidle 9 alebo 10 prílohy I alebo v

pravidlo 5 prílohy II dohovoru Marpol 73/78.
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Článok 6

Donucovacie opatrenia týkajúce sa lodí v prístave členského �tátu

1. Ak na základe nezrovnalostí alebo informácií vznikne podozrenie, �e z lode, ktorá sa

dobrovoľne nachádza v prístave alebo v mimopobre�nom termináli členského �tátu do�lo alebo

dochádza k vypú�ťaniu znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1,

členský �tát zabezpečí, aby bola vykonaná  príslu�ná kontrola v súlade s vnútro�tátnym právom,

berúc do úvahy príslu�né pokyny, ktoré schválila Medzinárodná námorná organizácia .

2. Pokiaľ sa kontrolou uvedenou v odseku 1 zistia skutočnosti, ktoré by mohli naznačovať

poru�enie v zmysle článku 4, musia byť informované príslu�né orgány tohto členského �tátu a �tátu

vlajky.

Článok 7

Donucovacie opatrenia zo strany pobre�ných �tátov  týkajúce sa lodí v re�ime tranzit

1. Ak sa údajné vypú�ťanie znečisťujúcich látok uskutoční v oblastiach uvedených v článku 3

ods. 1 písm. b), c), d) alebo e) a loď, ktorá je z vypú�ťania podozrivá sa nezastaví v prístave

členského �tátu, ktorý má informácie o údajnom vypú�ťaní, uplatní sa tento postup:

a) ak je najbli��í prístav určenia v inom členskom �táte, dotknuté členské �táty úzko

spolupracujú pri kontrole uvedenej v článku 4 ods. 1 a pri rozhodovaní o vhodných správnych

opatreniach vzťahujúcich sa na takéto vypú�ťanie;
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b) ak je najbli��í prístav určenia v �táte  mimo spoločenstva, členský �tát vykoná potrebné

opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol najbli��í prístav určenia o údajnom vypú�ťaní

informovaný, a po�iada �tát najbli��ieho prístavu určenia, aby vzhľadom na takéto vypú�ťanie

vykonal vhodné opatrenia.

2. Ak existuje jednoznačný objektívny dôkaz, �e sa loď plaviaca sa v oblastiach uvedených v

článku 3 ods. 1 písm. b) alebo d) dopustila v oblasti uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. d) poru�enia,

ktorého dôsledkom bolo vypustenie, ktoré spôsobilo �kodu veľkého rozsahu alebo hrozbu �kody

veľkého rozsahu v pobre�nom pásme alebo príbuzných záujmov dotknutého členského �tátu alebo

na zdrojoch v oblastiach uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) alebo d), �tát, pokiaľ časť XII, oddiel

7 Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve neustanovuje inak a za predpokladu,

�e dôkazy to potvrdzujú, odovzdá prípad príslu�ným orgánom s cieľom začatia konania, vrátane

konania o zadr�aní lode v súlade s vnútro�tátnym právom.

3. V ka�dom prípade je potrebné informovať orgány �tátu vlajky.

Článok 8

Sankcie

1. Členské �táty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poru�enia podľa článku 4

podliehali účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám, ktoré mô�u zahŕňať trestné alebo

správne sankcie.
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2. Ka�dý členský �tát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa sankcie uvedené v

odseku 1 uplatnili voči ka�dej osobe , ktorá je uznaná zodpovednou za poru�enie podľa článku 4.

Článok 9

Súlad s medzinárodným právom

Členské �táty uplatňujú ustanovenia tejto smernice bez formálnej alebo skutočnej diskriminácie

zahraničných lodí a v súlade s platným medzinárodným právom, vrátane oddielu 7 časti XII

Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve z roku 1982, a bez me�kania informujú

�tát vlajky lode a ka�dý iný dotknutý �tát o opatreniach prijatých v súlade s touto smernicou.

Článok 10

Sprievodné opatrenia

Na účely tejto smernice členské �táty a Komisia, ak je to vhodné, úzko spolupracujú s Európskou

námornou bezpečnostnou agentúrou, a ak je to vhodné, v rámci akčného programu reakcie na

havarijné alebo úmyselné znečistenie mora ako to stanovuje rozhodnutie 2850/2000/ES1, aby:

a) vyvinuli potrebné informačné systémy, ktoré sú vy�adované na efektívne vykonávanie tejto

smernice;

                                                
1 Rozhodnutie 2850/2000/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 2000, ktorým sa ustanovuje rámec
spoločenstva pre spoluprácu v oblasti havarijného alebo úmyselného znečisťovania mora (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000,
s. 1.) Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 787/2004/ES (Ú.v.EÚ L 138, 30.4.2004, s.12).
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b) vytvorili spoločné postupy a usmernenia na základe tých, ktoré jestvujú na medzinárodnej

úrovni najmä pre:

− monitorovanie a skorú identifikáciu lodí, ktoré vypú�ťajú znečisťujúce látky a tak

poru�ujú túto smernicu vrátane, keď je to vhodné, palubného monitorovacieho

zariadenia;

− spoľahlivé metódy na sledovanie znečisťujúcich látok v mori vypú�ťaných z konkrétnej

lode; a

− účinnú vynútiteľnosť tejto smernice.

Článok 11

Podávanie správ

Členské �táty podávajú Komisii ka�dé tri roky správu o uplatňovaní tejto smernice  príslu�nými

orgánmi. Na základe týchto správ Komisia predlo�í Európskemu parlamentu a Rade správu

spoločenstva.

Článok 12

Výbor

1. Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí

(COSS), ustanovený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5.

novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie

znečisťovania z lodí (COSS)1.

                                                
1 Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č.415/2004 (Ú.v.EÚ
L 68, 6.3.2004, s.10).
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2. Komisia pravidelne informuje výbor zriadený rozhodnutím č.2850/2000/ES o v�etkých

navrhovaných opatreniach alebo iných dôle�itých činnostiach týkajúcich sa reakcie na znečistenie

mora.

Článok 13

Postup pri zmenách a doplneniach

Zmeny a doplnenia k dohovoru Marpol 73/78 uvedeného v článku 2 ods.1 sa mô�u podľa článku 5

nariadenia (ES) č. 2099/2002 vyňať z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Vykonávanie

Členské �táty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na

zosúladenie ich právneho poriadku s touto smernicou najneskôr  do 1 a bez me�kania o tom

informujú Komisiu.

Keď členské �táty prijmú tieto ustanovenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo takýto

odkaz bude dolo�ený pri ich úradnom uverejnení. Podrobnosti o odkaze upravia členské �táty.

                                                
1 18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti
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Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku

Európskej únie.

Článok 16

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským �tátom.

V Bruseli

za Európsky parlament za Radu

          predseda predseda

____________________
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PRÍLOHA

Zhrnutie  pravidiel dohovoru Marpol 73/78 o vypú�ťaní ropných látok

a �kodlivých kvapalných látok,

 ako je uvedené v článku 2 ods. 2, na referenčné účely

Časť I: Ropné látky (Dohovor Marpol 73/78, príloha I)

Na účely prílohy I Dohovoru Marpol 73/78 �ropa� znamená ropné látky v akejkoľvek forme

vrátane surovej ropy, palivovej nafty, ropného kalu, ropných zvy�kov a rafinovaných výrobkov

(okrem petrochemikálií, ktoré podliehajú ustanoveniam prílohy II Dohovoru Marpol 73/78) a

�ropná zmes� znamená zmes s akýmkoľvek ropným obsahom.

Výňatky z príslu�ných ustanovení prílohy I Dohovoru Marpol 73/78:

Pravidlo 9: Kontrola vypú�ťania ropy

1) Pokiaľ ustanovenia pravidiel 10 a 11 tejto prílohy a odseku 2) tohto pravidla neustanovujú

inak, akékoľvek vypú�ťanie ropy alebo ropných zmesí do mora z lodí, na ktoré sa vzťahuje

táto príloha, je zakázané okrem prípadu, ak sú splnené v�etky tieto podmienky:

a) pre ropný tanker s výnimkou prípadu, ak je vykonané opatrenie podľa písmena b) tohto

odseku:

(i) tanker sa nenachádza v osobitnej oblasti;

(ii) tanker sa nachádza viac ne� 50 morských míľ od najbli��ej pevniny;
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(iii) tanker je v plavbe;

(iv) okam�itá výtoková rýchlosť vypú�ťania ropných látok nepresahuje 30 litrov na

morskú míľu;

(v) celkové mno�stvo ropných látok vypustených do mora nepresahuje pri

existujúcich tankeroch 1/15 000 celkového mno�stva jednotlivého nákladu, z

ktorého zvy�ky pochádzajú, a pri nových tankeroch 1/30 000 celkového mno�stva

jednotlivého nákladu, z ktorého zvy�ky pochádzajú; a

(vi) tanker má v činnosti systém na monitorovanie a kontrolu vypú�ťania ropných

látok a zbernú nádr� ako to vy�aduje pravidlo 15 tejto prílohy;

b) z lode inej ako ropný tanker s celkovým lodným priestorom 400 ton a viac a zo

stokových priestorov strojovne okrem stokových priestorov čerpacej stanice nákladu

ropného tankera, ak sa nemie�a s ropným zvy�kom nákladu:

(i) loď sa nenachádza v osobitnej oblasti;

(ii) loď je v plavbe;

(iii) obsah ropných látok nezriedeného odpadu nepresahuje 15 častíc na milión;  a
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(iv) loď má v činnosti [zariadenie na monitorovanie, kontrolu a odlučovanie] ako to

vy�aduje pravidlo 16 tejto prílohy.

2) V prípade lode inej ako ropný tanker s men�ím celkovým lodným priestorom ne� 400 ton,

pokiaľ nie je v osobitnej oblasti, správa [�tátu vlajky] zabezpečí, �e loď je vybavená čo mo�no

najschodnej�ím a najrozumnej�ím spôsobom zariadením na uskladnenie zvy�kov ropných

látok na palube a jeho vypustenie do zberného zariadenia alebo do mora v súlade s

po�iadavkami odseku 1 písm. b) tohto pravidla.

[...]

3) Ustanovenia odseku 1 tohto pravidla sa nevzťahujú na vypú�ťanie čistej alebo oddelenej

záťa�e alebo nespracovaných ropných zmesí, ktorých ropný obsah bez toho, aby boli

zriedené, nepresahuje 15 častíc na milión a ktoré nepochádzajú zo stokových priestorov

čerpacej stanice nákladu a nie sú zmie�ané s ropnými zvy�kami nákladu.

4) Vypú�ťanie do mora nesmie obsahovať chemikálie alebo iné látky v mno�stvách alebo

koncentráciách, ktoré ohrozujú morské prostredie, alebo chemikálie alebo iné látky

primie�ané za účelom obchádzania podmienok vypú�ťania uvedených v tomto pravidle.

5) Zvy�ky ropných látok, ktoré nemo�no vypú�ťať do mora v súlade s odsekmi 1, 2 a 4 tohto

pravidla, sa musia uchovať na palube alebo vypú�ťať do zberných zariadení.

[...]
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Pravidlo 10: Metódy na zabránenie znečistenia mora ropnými látkami z lodí, ktoré sa plavia v

osobitných oblastiach

1) Na účely tejto prílohy sú osobitnými oblasťami oblasť Stredozemného mora, oblasť

Baltického mora, oblasť Čierneho mora, oblasť Červeného mora, �oblasť Perzského zálivu�,

oblasť Adenského zálivu, antarktická oblasť a severozápadné európske vody [ako sú ďalej

definované a uvedené podrobnej�ie]

2) Ak ustanovenia pravidla 11 tejto prílohy neustanovujú inak:

a) Akékoľvek vypú�ťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora z akéhokoľvek

ropného tankeru a akejkoľvek lode, ktorá nie je ropným tankerom, s celkovou

priestornosťou 400 ton a viac je v osobitnej oblasti zakázané. [�]

b) [�] Akékoľvek vypú�ťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora z lode, ktorá nie

je ropným tankerom, s celkovou priestornosťou men�ou ako 400 ton je v osobitnej

oblasti zakázané okrem prípadu, keď obsah ropných látok nezriedeného odpadu

nepresahuje 15 častíc na milión.

3) a) Ustanovenia odseku 2 tohto pravidla sa nevzťahujú na vypú�ťanie čistej alebo oddelenej

záťa�e.

b) Ustanovenia pododseku 2 písm. a) tohto pravidla sa neuplatňujú na vypú�ťanie

spracovanej vody zo stokových priestorov strojovní za predpokladu, �e sú splnené

v�etky tieto podmienky:

(i) stoková voda  nepochádza zo stokových priestorov čerpacích staníc nákladu;
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(ii) voda zo stokových priestorov nie je zmie�aná so zvy�kami ropných látok nákladu;

(iii) loď je v plavbe;

(iv) obsah ropných látok nezriedeného odpadu nepresahuje 15 častíc na milión;

(v) loď má v činnosti odlučovacie zariadenie v súlade s pravidlom 16 ods. 5 tejto

prílohy; a

(vi) odlučovací systém je vybavený aretačným zariadením, ktoré zabezpečí, �e

vypú�ťanie sa automaticky zastaví, ak ropný obsah odpadu presiahne 15 častícov

na milión.

4) a) �iadne vypú�ťanie do mora nesmie obsahovať chemikálie alebo iné látky v mno�stvách

alebo koncentráciách, ktoré ohrozujú morské prostredie, alebo chemikálie alebo iné

látky primie�ané za účelom obchádzania podmienok vypú�ťania uvedených v tomto

pravidle.

b) Zvy�ky ropných látok, ktoré nemo�no vypú�ťať do mora v súlade s odsekom 2 alebo 3

tohto pravidla, sa musia uchovať na palube alebo vypustiť do zberných zariadení.

5) Nič v tomto pravidle nezakazuje lodi na ceste, ktorej iba časť vedie cez osobitnú oblasť, aby

mimo osobitnej oblasti uskutočnila vypú�ťanie v súlade s pravidlom 9 tejto prílohy.

[...]
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Pravidlo 11: Výnimky

Pravidlá 9 a 10 tejto prílohy sa neuplatňujú na:

a) vypú�ťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora, potrebné za účelom zabezpečenia

bezpečnosti lode alebo záchrany �ivota na mori; alebo

b) vypú�ťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora následkom po�kodenia lode alebo jej

zariadenia:

(i) za predpokladu, �e po výskyte po�kodenia alebo zistení vypú�ťania za účelom

zabránenia vypú�ťania alebo jeho minimalizácie boli vykonané v�etky nále�ité

opatrenia; a

(ii) okrem prípadu, ak vlastník lode alebo veliteľ lode konal buď v úmysle spôsobiť �kodu

alebo nedbanlivo s tým, �e vedel, �e by pravdepodobne vznikla �koda; alebo

c) vypú�ťanie látok obsahujúcich ropu do mora, schválené správou �tátu vlajky, ak sa pou�ije za

účelom boja proti určitým prípadom znečistenia, aby sa tak minimalizovala �koda zo

znečistenia. Ka�dé také vypú�ťanie podlieha schváleniu vlády �tátu, v ktorého súdnej

právomoci sa má vykonať zamý�ľané vypú�ťanie.
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Časť II �kodlivé kvapalné látky (Dohovor Marpol 73/78, príloha II)

Výňatky z príslu�ných ustanovení prílohy II Dohovoru Marpol 73/78:

Pravidlo 3: Kategorizácia a zoznam �kodlivých kvapalných látok

1) Na účely tohto pravidla a tejto prílohy sa �kodlivé kvapalné látky delia do �tyroch kategórií:

a) Kategória A: �kodlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia do mora pri čistení alebo

čerpaní vody z balastových nádr�í, predstavovali veľké ohrozenie buď pre morské

zdroje alebo ľudské zdravie, alebo by spôsobili vá�ne po�kodenie prostredia alebo iného

riadneho vyu�itia mora, a preto odôvodňujú uplatnenie prísnych opatrení proti

znečisteniu.

b) Kategória B: �kodlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia do mora pri čistení alebo

čerpaní vody z balastových nádr�í, predstavovali ohrozenie buď pre morské zdroje

alebo ľudské zdravie, alebo by spôsobili po�kodenie prostredia alebo iného riadneho

vyu�itia mora, a preto odôvodňujú uplatnenie osobitných opatrení proti znečisteniu.

c) Kategória C: �kodlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia do mora pri čistení alebo

čerpaní vody z balastových nádr�í, predstavovali malé ohrozenie buď pre morské zdroje

alebo ľudské zdravie, alebo by spôsobili malé po�kodenie prostredia alebo iného

riadneho vyu�itia mora, a preto vy�adujú osobitné prevádzkové podmienky.
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d) Kategória D: �kodlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia do mora pri čistení alebo

vypú�ťaní vody z balastových nádr�í, predstavovali rozoznateľné ohrozenie buď pre

morské zdroje alebo ľudské zdravie alebo spôsobili minimálne po�kodenie prostredia

alebo iného riadneho vyu�itia mora, a preto vy�adujú určitú pozornosť pri

prevádzkových podmienkach.

[...]

[Ďal�ie usmernenia pre kategorizáciu látok vrátane zoznamu kategorizovaných látok sú uvedené v

pravidlách 3 ods. 2 a� 4 a 4 a dodatkoch k dohovoru Marpol 73/78 príloha II]

[...]

Pravidlo 5: Vypú�ťanie �kodlivých kvapalných látok

Látky kategórie A, B a C mimo osobitných oblastí a látky kategórie D vo v�etkých oblastiach

Ak ustanovenia [�] pravidla 6 tejto prílohy neustanovujú inak:

1) Vypú�ťanie látok kategórie A do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. a) tejto prílohy

alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky, alebo balastovej vody, vody z čistenia

nádr�í alebo iných zvy�kov, alebo zmesí obsahujúcich takéto látky, je zakázané. Ak je

potrebné nádr�e obsahujúce takéto látky alebo zmesi umyť, vzniknuté zvy�ky je potrebné

vypú�ťať do zberného zariadenia dovtedy, kým koncentrácia látky v odpade do takéhoto

zariadenia nedosiahne hodnotu najviac 0,1 hmotnostných percent a kým nie je nádr� prázdna

s výnimkou �ltého alebo bieleho fosforu, zvy�ková koncentrácia ktorého musí dosiahnuť

hodnotu 0,01 hmotnostných percent. Vodu dodatočne dodanú do nádr�e mo�no vypú�ťať do

mora, ak sú splnené v�etky tieto podmienky:



11964/3/04 REV 3 /ib 9
PRÍLOHA DG C IV                                                                  SK

a) loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo

najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b) vypú�ťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru berúc do úvahy umiestnenie prívodov

morskej vody; a

c) vypú�ťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbli��ej

pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

2) Vypú�ťanie látok kategórie B do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. b) tejto prílohy

alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia

nádr�í alebo iných zvy�kov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu,

keď sú splnené v�etky nasledujúce podmienky:

a) loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo

najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b) postupy a opatrenia pre vypú�ťanie sú schválené správou [�tátu vlajky]. Takéto postupy a

opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou

organizáciou] a musia zabezpečiť, �e koncentrácia a výtoková rýchlosť odpadu je taká,

�e koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 1 časticu na milión;
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c) maximálne mno�stvo vypusteného nákladu z ka�dej nádr�e a s ňou spojeného potrubia

nepresahuje maximálne mno�stvo schválené v súlade s postupmi uvedenými v

pododseku b) tohto odseku, ktoré v �iadnom prípade nepresiahnu 1 m³ alebo 1/3 000

kapacity nádr�e v m³;

d) vypú�ťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru berúc do úvahy umiestnenie prívodov

morskej vody; a

e) vypú�ťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbli��ej

pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

3) Vypú�ťanie látok kategórie C do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. c) tejto prílohy

alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia

nádr�í alebo iných zvy�kov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu,

keď sú splnené v�etky nasledujúce podmienky:

a) loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo

najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b) postupy a opatrenia pre vypú�ťanie sú schválené správou [�tátu vlajky]. Takéto postupy

a opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou

organizáciou] a musia zabezpečiť, �e koncentrácia a výtoková rýchlosť odpadu je taká,

�e koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 10 častíc na milión;
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c) maximálne mno�stvo vypusteného nákladu z ka�dej nádr�e a s ňou spojeného potrubia

nepresahuje maximálne mno�stvo schválené v súlade s postupmi uvedenými v

pododseku b) tohto odseku, ktoré v �iadnom prípade nepresiahnu 3 m³ alebo 1/1 000

kapacity nádr�e v m³;

d) vypú�ťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru berúc do úvahy umiestnenie prívodov

morskej vody; a

e) vypú�ťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbli��ej

pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

4) Vypú�ťanie látok kategórie D do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. d) tejto prílohy

alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia

nádr�í alebo iných zvy�kov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu,

keď sú splnené v�etky nasledujúce podmienky:

a) loď je v plavbe s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo

najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b) takéto zmesi nemajú väč�iu koncentráciu ne� jedna častica látky na desať častíc vody; a

c) vypú�ťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbli��ej

pevniny.
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5) Na odstránenie zvy�kov nákladu z nádr�e mo�no pou�iť vetracie postupy schválené správou

[�tátu vlajky]. Takéto postupy sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou

námornou organizáciou]. Voda dodatočne doplnená do nádr�e sa pova�uje za čistú a

nepodlieha odseku 1, 2, 3 alebo 4 tohto pravidla.

6) Vypú�ťanie látok, ktoré neboli kategorizované, prechodne ohodnotené, alebo vyhodnotené do

mora ako je uvedené v pravidle 4 ods. 1 tejto prílohy, alebo balastovej vody, vody z čistenia

nádr�í alebo iných zvy�kov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané.

Látky kategórie A, B a C v rámci osobitných oblastí [ako je definované v pravidle 1 prílohy II

dohovoru Marpol 73/78, vrátane Baltického mora]

Ak ustanovenia odseku 14 tohto pravidla a pravidla 6 tejto prílohy neustanovujú inak:

7) Vypú�ťanie látok kategórie A do mora definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. a) tejto prílohy

alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia

nádr�í alebo iných zvy�kov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané. Ak je potrebné

nádr�e obsahujúce takéto látky alebo zmesi vyčistiť, vzniknuté zvy�ky je potrebné vypú�ťať

do zberného zariadenia, ktoré poskytnú �táty hraničiace so osobitnou oblasťou v súlade s

pravidlom 7 tejto prílohy dovtedy, kým koncentrácia látky v odpade do takéhoto zariadenia

nedosiahne hodnotu najviac 0,05 hmotnostných percent a kým nie je nádr� prázdna s

výnimkou �ltého alebo bieleho fosforu, zvy�ková koncentrácia ktorého musí dosiahnuť

hodnotu 0,005 hmotnostných percent. Vodu dodatočne dodanú do nádr�e mo�no vypú�ťať do

mora, ak sú splnené v�etky nasledujúce podmienky:
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a) loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo

najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b) vypú�ťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru berúc do úvahy umiestnenie prívodov

morskej vody; a

c) vypú�ťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbli��ej

pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

8) Vypú�ťanie látok kategórie B do mora definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. b) tejto prílohy

alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia

nádr�í alebo iných zvy�kov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu,

keď sú splnené v�etky nasledujúce podmienky:

a) nádr� bola vopred vyčistená v súlade s postupom schváleným správou [�tátu vlajky] a

zakladá sa na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou] a voda z

toho čistenia nádr�e bola vypustená do zberného zariadenia;

b) loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo

najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

c) postupy a opatrenia pre vypú�ťanie a čistenie sú schválené správou [�tátu vlajky].

Takéto postupy a opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou

námornou organizáciou] a musia zabezpečiť, �e koncentrácia a výtoková rýchlosť

odpadu je taká, �e koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 1 časticu na

milión;
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d) vypú�ťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru berúc do úvahy umiestnenie prívodov

morskej vody; a

e) vypú�ťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbli��ej

pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

9) Vypú�ťanie látok kategórie C do mora definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. c) tejto prílohy

alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia

nádr�í alebo iných zvy�kov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu,

keď sú splnené v�etky nasledujúce podmienky:

a) loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo

najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b) postupy a opatrenia pre vypú�ťanie sú schválené správou [�tátu vlajky]. Takéto postupy

a opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou

organizáciou] a musia zabezpečiť, �e koncentrácia a výtoková rýchlosť odpadu je taká,

�e koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 1 časticu na milión;

c) maximálne mno�stvo vypusteného nákladu z ka�dej nádr�e a s ňou spojeného potrubia

nepresahuje maximálne mno�stvo schválené v súlade s postupmi uvedenými v

pododseku b) tohto odseku, ktoré v �iadnom prípade nepresiahnu 1 m³ alebo 1/3 000

kapacity nádr�e v m³;
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d) vypú�ťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru berúc do úvahy umiestnenie prívodov

morskej vody; a

e) vypú�ťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbli��ej

pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

10) Na odstránenie zvy�kov nákladu z nádr�e mo�no pou�iť vetracie postupy schválené správou

[�tátu vlajky]. Takéto postupy sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou

námornou organizáciou]. Voda dodatočne doplnená do nádr�e sa pova�uje za čistú a

nepodlieha odseku 7, 8 alebo 9 tohto pravidla.

11) Vypú�ťanie látok, ktoré neboli kategorizované, do mora, prechodne ohodnotených ako je

uvedené v pravidle 4 ods. 1 tejto prílohy, alebo balastovej vody, vody z čistenia nádr�í alebo

iných zvy�kov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané.

12) Nič v tomto pravidle nezakazuje lodi, aby uchovala zvy�ky nákladu kategórie B alebo C a

vypustila takéto zvy�ky do mora mimo osobitnej oblasti v súlade s odsekom 2 alebo 3 tohto

pravidla.

Pravidlo 6: Výnimky

Pravidlo 5 tejto prílohy sa neuplatňuje na:

a) vypú�ťanie �kodlivej kvapalnej látky alebo zmesí obsahujúcich takéto látky do mora potrebné

za účelom zabezpečenia bezpečnosti lode alebo záchrany �ivota na mori; alebo
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b) vypú�ťanie �kodlivých kvapalných látok alebo zmesí obsahujúcich takéto látky do mora

následkom po�kodenia lode alebo jej zariadenia:

i) za predpokladu, �e po výskyte po�kodenia alebo zistení vypustenia za účelom

zabránenia vypustenia alebo jeho minimalizácie boli vykonané v�etky nále�ité

opatrenia; a

ii) okrem prípadu, ak majiteľ alebo veliteľ lode konal buď so zámerom spôsobiť �kodu

alebo nedbanlivo s tým, �e vedel, �e by pravdepodobne vznikla �koda; alebo

c) vypú�ťanie �kodlivých kvapalných látok alebo zmesí obsahujúcich takéto látky do mora,

schválené správou �tátu vlajky, ak sa pou�íva za účelom boja proti určitým prípadom

znečistenia, aby tak minimalizovali �kodu zo znečistenia. Ka�dé také vypú�ťanie podlieha

schváleniu vlády �tátu, v ktorého súdnej právomoci sa má vykonať zamý�ľané vypú�ťanie.

________________________
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I. ÚVOD

V rámci postupu spolurozhodovania (čl. 251/ZES) Rada dosiahla 11. júna 2004 politickú

dohodu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znečisťovaní mora z lodí a o

zavedení sankcií za poru�enia.1 Rada po právnicko-lingvistickej revízii prijala 7. októbra 2004

svoju spoločnú pozíciu.

Rada vo svojom stanovisku zohľadnila stanovisko Európskeho parlamentu v prvom čítaní 13.

januára 20042 a stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru3 4.

Cieľom smernice je transpozícia medzinárodných pravidiel o znečisťovaní mora z
lodí dohovoru MARPOL do práva spoločenstva stanovením, �e nedodr�anie
pravidiel o vypú�ťaní znečisťujúcich látok je poru�ením, a vytvorením
harmonizovaných pravidiel pre ich vynútiteľnosť. Účelom tejto smernice je tie�
na jednej strane roz�írenie pravidiel, aby sa vzťahovali na vypú�ťanie ropných
látok následkom po�kodení lodí, ak boli spôsobené úmyselne, z nepozornosti
alebo zo záva�nej nedbanlivosti, a na druhej strane zabezpečiť najvy��iu mo�nú
vynútiteľnosť podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve
(UNCLOS).

II. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

Rada po nehode ropného tankera Prestige zdôraznila nielen dôle�itosť politiky námornej

bezpečnosti, ale aj nevyhnutnosť zabezpečiť, aby ka�dá osoba, ktorá zapríčinila alebo prispela

k nehode, pri ktorej do�lo k znečisteniu svojím hrubým nedbanlivým správaním, podliehala

primeraným sankciám. Prístup, ktorý prijala Rada k tomuto návrhu Komisie, predlo�ený v

marci 2003 a podporený záverom zasadnutia Európskej rady v ten istý mesiac, zvýrazňujúci

výber vhodného právneho základu, je zalo�ený na zásade úplného vyu�itia práv spoločenstva

podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) popri plnení

záväzkov členských �tátov podľa Medzinárodného dohovoru o prevencii znečisťovania morí

loďami (MARPOL).

                                                
1 Komisia predlo�ila svoj návrh 7. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 76, 25. 3. 2004, s. 5) pod názvom

�Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o znečistení z lodí a o zavedení sankcií
vrátane trestných sankcií za trestné činy znečistenia�.

2 Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (zatiaľ neuverejnený v Ú. v.).
3  Ú. v. EÚ C 220, 16.9.2003, s. 72.
4 Výbor regiónov sa rozhodol stanovisko nezaujať.
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Rada sa domnieva, �e transpozícia systému MARPOL týkajúceho sa znečistenia z lodí do

práva spoločenstva, zabezpečí prísnej�ie a súladnej�ie uplatňovanie a vynútiteľnosť v

členských �tátoch. Je toho názoru, �e je potrebné stanoviť, aby v�etky vypú�ťania

znečisťujúcich látok boli pova�ované za poru�enia, ak boli spáchané úmyselne, z

nepozornosti alebo záva�nej nedbanlivosti.

Popri zásade zásad re�pektovania ustanovení MARPOL, sú stanovené výnimky v prípade, ak

vypú�ťanie sa uskutoční s cieľom záchrany �ivotov alebo samotnej lode. Výnimka týkajúca sa

vlastníka lode a kapitána v prípadoch vypú�ťaní následkom nehôd sa uplatňuje, podľa

dohovoru MARPOL, v medzinárodných morských oblastiach a vo výhradnej hospodárskej

zóne alebo rovnocennej zóne členských �tátov.  V týchto prípadoch, ako logicky vyplýva z

ustanovení MARPOL, je posádka chránená, ak koná na kapitánovu zodpovednosť.  Na strane

druhej vo vnútorných vodách a výsostných vodách členských �tátov Rada pova�uje za vhodné

vykonávať práva spoločenstva podľa článku 211 ods. 4 UNCLOS s cieľom zvý�iť ochranu

pobre�ného pásma a zru�iť výnimku ustanovenú pre vypú�ťanie znečisťujúcich látok

následkom nehôd.

Rada sa domnieva, �e sankcie za poru�ovania z dôvodu znečisťovania z lodí majú byť účinné,

primerané a odrádzajúce a mô�u obsahovať trestné alebo správne sankcie. Súhlasí tie�, �e

tieto sankcie sa musia uplatňovať na ka�dú osobu, ktorá je uznaná za zodpovednú za

znečistenie mora, t.j. zná�a plnú zodpovednosť. Aj keď poru�enia sú vymedzené v smernici,

Rada je toho názoru, �e minimálne záväzné pravidlá pre tresty, zodpovednosť a jurisdikciu by

sa mali stanoviť v paralelnom rámcovom rozhodnutí, ktoré navrhla Komisia a preskúmala

Rada vo svojom zoskupení �spravodlivosť a vnútorné veci�.

Rada víta zefektívnenie prísnych donucovacích opatrení proti lodiam, ktoré sa plavia do

akéhokoľvek prístavu členského �tátu, v súlade s príslu�nými medzinárodnými usmerneniami.

Podporuje zlep�ený systém zdieľania informácií o podozrivých vypú�ťaniach medzi

členskými �tátmi a tretími krajinami, tak prístavnými �tátmi ako aj �tátmi vlajky lode, s

cieľom vynútenia vhodných opatrení.
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Nakoniec, Rada je toho názoru, �e sa musia vyu�iť v�etky mo�nosti podľa Dohovoru

UNCLOS na ochranu morského pobre�ia a zdrojov tejto oblasti, vrátane donucovacích

opatrení vykonávaných pobre�nými �tátmi, s ohľadom na lode v tranzite plaviacich sa vo

výsostných vodách alebo vo výhradnej hospodárskej zóne alebo v rovnocennej zóne v súlade

s článkom 220 ods. 6 UNCLOS, ak je jasný objektívny dôkaz o vypú�ťaní znečisťujúcich

látok, spôsobujúcom �kodu veľkého rozsahu alebo hrozbu �kody veľkého rozsahu pobre�iu

alebo zdrojom výsostných vôd alebo výhradnej hospodárskej zóny alebo rovnocennej zóny. V
tomto prípade dotknutý členský �tát predlo�í vec príslu�ným orgánom s cieľom začať

konania, vrátane konania o zadr�aní lode, v súlade s vnútro�tátnym právom.

III. ZMENY A DOPLNENIA

Berúc do úvahy fakt, �e Rada zastáva značne odli�ný prístup k tomuto návrhu smernice v

porovnaní s pôvodne navrhovaným textom, ako je uvedené vy��ie, nebolo mo�né zohľadniť v

spoločnej pozícii preva�nú časť zmien a doplnkov navrhovaných Európskym parlamentom v

prvom čítaní.

□ Koncept zriadenia Európskej pobre�nej strá�nej slu�by (zmeny a doplnenia 6 a 22)

nebol súčasťou pôvodného návrhu Komisie. Aj keď Rada pova�uje za dôle�ité zaoberať

sa opatreniami na zvý�enie ochrany európskeho pobre�ia, nechce za týmto účelom

prejudikovať akúkoľvek iniciatívu Komisie, ktorá by mo�no viedla k osobitnému

legislatívnemu aktu, ktorý Rada so záujmom zvá�i.

□ Hoci Rada zdieľa obavy EP v súvislosti s vykonávaním legislatívy spoločenstva o

morskej bezpečnosti (zmeny a doplnenia 3, 19, 20 a 31), myslí si, �e vynucovanie

existujúcich právnych aktov, ako napr. smernice 2000/59/ES o prístavných zberných

zariadeniach, spadá do kompetencie členských �tátov a jej monitorovanie je jednou z

úloh Komisie podľa zmluvy.
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□ Keď�e cieľom tejto smernice je jasne vymedziť vypú�ťanie znečisťujúcich látok z lodí

ako poru�enia podľa práva spoločenstva, Rada zastáva stanovisko, �e ďal�ie technické

ustanovenia, ako palubné monitorovacie zariadenie alebo registre ropných látok (zmeny

a doplnenia 30 a 32), idú nad rámec tohto návrhu.

□ Podľa základnej zásady prístupu Rady stanovenej vy��ie, ustanovenia MARPOL pre

vypú�ťania, vrátane výnimky týkajúcej sa vlastníka lode alebo kapitána v prípadoch

vypú�ťaní následkom nehôd (zmena a doplnenie 10), sa uplatňujú v medzinárodných

morských oblastiach a vo výhradnej hospodárskej zóne alebo v rovnocennej zóne

členských �tátov. V týchto prípadoch je posádka tie� explicitne vylúčená, ak koná na

kapitánovu zodpovednosť. Vo vnútorných vodách a výsostných vodách členských

�tátov sa naopak táto výnimka neudeľuje v súlade s mo�nosťami podľa článku 211 ods.

4 UNCLOS.

□ Vo vzťahu k rozsahu pôsobnosti smernice Rada pova�uje za vhodné zaobchádzať so

v�etkými loďami, bez ohľadu na ich vlajku, v určitej morskej oblasti rovnocenne, s

cieľom vyhnúť sa nevýhodnej pozícii lodí plaviacich sa pod vlajkou členského �tátu

(zmena a doplnenie 11 a 13).

□ Aj keď spoločná pozícia neobsahuje �iadne presné ustanovenie o charaktere trestov

(pozri vypustenie odsekov 4 a� 6 článku 8 /zmeny a doplnenia 17 a 18), za predpokladu,

�e minimálne pravidlá na zosúladenie trestných postihov sú predmetom paralelného

rámcového rozhodnutia, článok 7 ods. 2 odkazuje na donucovacie opatrenia vykonávané

pobre�nými �tátmi v súlade s čl. 220 ods. 6 UNCLOS, vrátane zabavenia lode, v

osobitných prípadoch uvedených v tomto článku.

Spoločná pozícia obsahuje niektoré ďal�ie men�ie modifikácie a objasnenia návrhu Komisie.

 A� na niektoré body, zmeny a doplnenia navrhované Európskym parlamentom boli čiastočne

alebo úplne zahrnuté s cieľom zabezpečiť konzistentný legislatívny text.

__________________
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with the GR/MT delegations voting against.
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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) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

v súlade s článkom 251 odsek 2 pododsek 2 Zmluvy o založení ES 
 

týkajúce sa 

spoločnej pozície prijatej Radou v súvislosti s prijatím smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o znečistení zapríčinenom plavidlami a o zavedení trestných sankcií 

za znečisťovanie 

1. 1. KONTEXT 

Dátum postúpenia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 

(dokument KOM(2003)92 konečná verzia – 2003/0037(COD)) 
6. marec 2003

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 19. jún 2003

 

Stanovisko Európskeho parlamentu v prvom čítaní 13. január 2004

 

Dátum prijatia spoločnej pozície kvalifikovanou väčšinou 7. október 2004

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Návrh má dvojaký cieľ: 

– zapracovať do práva Spoločenstva náležité ustanovenia medzinárodného práva 
uplatniteľné v oblasti prevencie a boja proti znečisťovaniu. Návrh takisto nanovo 
opisuje na jednej strane ustanovenia Dohovoru Spojených národov o morskom práve 
a na druhej strane ustanovenia Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovaniu 
z lodí, medzinárodného dohovoru o prevencii proti znečisťovaniu, najmä jeho 
ustanovenia týkajúce sa nepovoleného vypúšťania znečisťujúcich látok do mora, 

– zabezpečiť, aby boli osoby zodpovedné za nepovolené vypúšťanie – nielen kapitáni a 
námorní dopravcovia, ale aj nájomcovia lodí, triediace spoločnosti – stíhané a v 
niektorých prípadoch im boli uložené trestné sankcie. Trestná zodpovednosť sa im 
priznáva, ak k vypusteniu znečisťujúcej látky došlo zámerne, ale aj v prípade ak 
došlo k havárii z hrubého zanedbania povinnosti a z nedbalosti. 
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3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

Spoločná pozícia prináša hlavne dve zmeny v texte pôvodného návrhu. 

– v oblasti uplatňovania 

Návrh definuje trestný čin znečisťovania, za základnú zložku pritom berie do úvahy trestný 
čin zapríčinený z hrubej nedbalosti. Návrh však presne neuvádza výnimky z pravidla okrem 
odkazu na medzinárodné právo uplatniteľné v bezpečnostnej klauzule (článok 7). 

Spoločná pozícia z tohto pohľadu objasňuje možnosti, kde sú tieto výnimky z pravidla 
explicitné. Uskutočnené zmeny sa týkajú len formy, nie podstaty. 

– v otázke trestných sankcií 

Komisia akceptuje text spoločnej pozície. Napriek tomu po prijatí politickej dohody v Rade 
dopravy 11. júna 2004 urobila toto vyhlásenie : 

„Komisia poznamenáva, že Rada si nepriala povinné zavedenie režimu sankcií trestnej 
povahy, pokiaľ ide o vypúšťanie znečisťujúcich látok do mora. 

Domnieva sa, že takto konajúc, zmluvný text Rady nedosahuje žiadanú úroveň jej návrhu, 
ktorý hľadá účinný odstrašujúci spôsob v oblasti prevencie a boja proti morskému 
znečisťovaniu. 

Komisia pripomína, že Európska rada na svojom zasadnutí v Bruseli v marci 2003 žiadala, 
„aby bol ešte pred koncom roka 2003 na základe nedávneho návrhu Komisie prijatý systém 
sankcií, zahŕňajúci aj trestné sankcie, proti trestnému činu znečisťovania, opierajúci sa o 
vhodný právny základ“. Komisia sa domnieva, že článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES ustanovuje 
takýto právny základ. 

Pripomína, že podľa svojho trvalého tvrdenia, ktoré podporuje Európsky parlament, je 
zákonodarca oprávnený zaviesť režim trestných sankcií, ak to pokladá za potrebné na 
dosiahnutie cieľa Spoločenstva. Komisia je presvedčená, že v danom prípade je to potrebné. 
Keďže si Komisia nepraje blokovať legislatívny postup, prijíma toto riešenie, ktoré je 
ústupkom vo vzťahu k jeho počiatočnému návrhu, podčiarkuje však, že nie je prejudikciou 
pozície, ktorú obraňuje pred Dvorom vo veci C-176/03.“ 

4. PODROBNÉ PRIPOMIENKY KOMISIE 

4.1. Zmeny a doplnenia prijaté Komisiou a celkom alebo čiastočne zapracované do 
spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia 1, 4, 6 (čiastočne) a 8 (čiastočne) ustanovujú užitočné vysvetlenia k textu 
návrhu. 

4.2. Zmeny a doplnenia prijaté Komisiou, ale nezapracované do spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia 2, 5, 9, 12, 18, 20 a 23 ustanovili z pohľadu Komisie užitočné vysvetlenia 
k textu návrhu. 



 

SK 4   SK 

Zmeny a doplnenia 6 a 22 týkajúce sa vytvorenia európskeho zboru pobrežnej hliadky 
Komisia v podstate prijala. 

4.3. Zmeny a doplnenia zamietnuté Komisiou a nezapracované do spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia 16, 17, 19, 21 a 29 boli redundantné. 

Zmeny a doplnenia 3, 11, 13, 30, 31 a 32 široko prekračovali oblasť uplatniteľnosti tejto 
smernice. 

Zmeny a doplnenia 10, 14, 24 a 27 nesúvisia s cieľmi návrhu. 

5. ZÁVER 

Komisia poznamenáva, že Rada si nepriala povinné zavedenie režimu sankcií trestnej povahy, 
pokiaľ ide o vypúšťanie znečisťujúcich látok do mora. V tomto ohľade Komisia vo svojom 
vyhlásení Rade dopravy vyjadrila poľutovanie nad žiadanou úrovňou dosiahnutou v spoločnej 
pozícii. Odhliadnuc od tohto bodu Komisia uznáva, že spoločná pozícia nemení ciele ani 
zmysel návrhu, preto ho môže podporiť. Túto podporu dokazuje aj úsilie o následný 
spolurozhodovací postup a prijatie tejto smernice v čo najkratšom čase. 


