
EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Dokument na zasadanie

C6-0222/2008
2005/0237A(COD)

SK
19/06/2008

Spoločná pozícia
SPOLOČNÁ POZÍCIA prijatá Radou 6. júna 2008 na účely prijatia SMERNICE 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách a normách pre 
organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných 
úradov (prepracované znenie)

Dok. 05724/2/2008
                08925/2008 Vyhlásenia

COM(2008)0370

SK SK





5724/2/08 REV 2 jk
DG C III SK

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Luxemburgu 6. júna 2008
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2005/0237 (COD)

5724/2/08
REV 2

MAR 14
ENV 37
CODEC 92

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY
Predmet: SPOLOČNÁ POZÍCIA prijatá Radou 6. júna 2008 na účely prijatia

SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných 
pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky 
lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie)



5724/2/08 REV 2 jk 1
DG C III SK

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A RADY .../.../ES

z …

o spoločných pravidlách a normách

pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí

a pre príslušné činnosti námorných úradov

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení 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 regiónov 2,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy3,

                                               

1 Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 195.
2 Ú. v. EÚ C 229, 22.9.2006, s. 38.
3 Stanovisko Európskeho parlamentu z  25. apríla 2007 (Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 632), 

spoločná pozícia Rady z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho 
parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). 
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keďže:

(1) Smernica Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre 

organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných 

úradov1 bola niekoľko krát významne zmenená a doplnená. Keďže sa majú prijať ďalšie 

zmeny a doplnenia, mala by sa v záujme jasnosti prepracovať.

(2) S ohľadom na povahu ustanovení smernice 94/57/ES javí sa ako vhodné, prepracovať jej 

ustanovenia do dvoch rôznych právnych nástrojov Spoločenstva, a to smernice a 

nariadenia. 

(3) Rada vo svojom uznesení z 8. júna 1993 o spoločnej politike bezpečnosti morí stanovila 

cieľ odstrániť z vôd Spoločenstva všetky lode, ktoré nespĺňajú normy, a vyzdvihla ako 

prioritu akciu Spoločenstva vytvorenú na zabezpečenie účinnej a jednotného vykonávania 

medzinárodných pravidiel vypracovaním spoločných noriem pre klasifikačné spoločnosti.

(4) Bezpečnosť a ochrana pred znečisťovaním na mori sa môžu účinne zvýšiť prísnym 

uplatňovaním medzinárodných dohovorov, kódexov a rezolúcií pri súčasnom podporovaní 

cieľa slobody poskytovania služieb.

(5) Zodpovednosť za  kontrolu zhody lodí s jednotnými medzinárodnými normami 

bezpečnosti a ochrany pred znečisťovaním morí nesú vlajkové štáty a prístavné štáty.

                                               

1 Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 
2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).
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(6) Členské štáty sú zodpovedné za vydávanie medzinárodných osvedčení o bezpečnosti a 

predchádzaní znečisťovania upravených v dohovoroch, akými sú napríklad Medzinárodný 

dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori z 1. novembra 1974 (SOLAS 74), 

Medzinárodný dohovor o nákladovej značke z 5. apríla 1966 a Medzinárodný dohovor 

o zabránení znečisťovania z lodí z 2. novembra 1973 (MARPOL), ako aj za vykonávanie 

uvedených dohovorov.

(7) V zhode s týmito dohovormi môžu všetky členské štáty poveriť v rôznom rozsahu 

osvedčovaním takejto zhody uznané organizácie a môžu na ne delegovať vydávanie 

príslušných osvedčení lodí a predchádzaní znečisťovaniu, ktoré spôsobujú. 

(8) Veľký počet existujúcich klasifikačných spoločností na celom svete nezaručuje primeranú 

implementáciu pravidiel alebo dostatočnú spoľahlivosť pri konaní v mene vnútroštátnych 

úradov, pretože nemajú primerané štruktúry a skúsenosti, o ktoré by sa mohli oprieť 

a ktoré by im umožnili vykonávať svoje povinnosti na vysokej odbornej úrovni.
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(9) V súlade s kapitolou II-1 časťou A-1 predpisom 3-1 dohovoru SOLAS 74 zodpovedajú 

členské štáty za zabezpečenie toho, aby boli lode plávajúce pod ich vlajkou projektované, 

skonštruované a udržiavané v súlade s požiadavkami na štruktúru, mechaniku a elektrické 

inštalácie, určenými klasifikačnými spoločnosťami. Tieto spoločnosti preto vypracúvajú a 

realizujú pravidlá v oblasti projektovania, stavby, údržby a inšpekcie lodí a zodpovedajú za 

inšpekcie lodí v mene vlajkového štátu a za osvedčovanie schopnosti týchto lodí plniť 

kritériá medzinárodných dohovorov na vydávanie príslušných osvedčení. Na uspokojivé 

vykonávanie týchto povinností potrebujú úplnú nezávislosť, vysoko špecializovanú 

technickú spôsobilosť a dôsledné riadenie kvality.

(10) Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí by mali byť schopné ponúkať svoje 

služby v Spoločenstve a navzájom si konkurovať a zároveň poskytovať rovnaké úrovne

bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Preto by sa mali v rámci Spoločenstva 

jednotne ustanoviť a uplatňovať potrebné odborné normy ich činností.

(11) Vydávanie osvedčenia o bezpečnostnom rádiovom vybavení nákladnej lode sa môže zveriť 

súkromným subjektom s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikovaným personálom.

(12) Členský štát môže obmedziť počet uznaných organizácií, ktoré oprávňuje v súlade so 

svojimi potrebami založenými na objektívnych a transparentných dôvodoch, výhradou 

kontroly vykonávanej Komisiou v súlade s postupom výboru.
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(13) Táto smernica by mala zaisťovať slobodu poskytovania služieb v Spoločenstve, 

Spoločenstvo by preto malo byť oprávnené rokovať s tretími krajinami, v ktorých sa 

nachádzajú niektoré z uznaných organizácií, s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup, aký sa 

uplatňuje pre uznané organizácie , ktoré sa nachádzajú v Spoločenstve.

(14) Užšie zapojenie vnútroštátnych úradov do prehliadok lodí a do vydávania príslušných 

osvedčení je potrebné na zabezpečenie plnej zhody s medzinárodnými bezpečnostnými 

pravidlami, aj keď členské štáty poverili vykonávaním štatutárnych povinností uznané 

organizácie, ktoré netvoria časť ich správy. Je preto vhodné vytvoriť užšie pracovné 

vzťahy medzi úradmi a uznanými organizáciami, ktoré poverili a ktoré môžu požadovať, 

aby uznané organizácie boli miestne zastúpené na území členského štátu, v mene ktorého 

vykonávajú svoje povinnosti.

(15) Rozdielnosti v režimoch finančnej zodpovednosti uznaných organizácií konajúcich v mene 

členských štátov by zabránili správnej implementácii tejto smernice. Ako príspevok 

k riešeniu tohto problému sa odporúča zaviesť istú mieru harmonizácie na úrovni 

Spoločenstva vo vzťahu k zodpovednosti za akúkoľvek námornú nehodu spôsobenú 

uznanou organizáciou, o ktorej rozhodol súd, vrátane urovnania sporov prostredníctvom 

rozhodcovského konania.

(16) Opatrenia potrebné na implementáciu tejto smernice by sa mali prijať v súlade 

s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 

výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1.

                                               

1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 
2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(17) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie tejto smernice s 

cieľom zahrnúť neskoršie zmeny a doplnenia súvisiacich medzinárodných dohovorov, 

protokolov, kódexov a rezolúcií. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich 

cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, okrem iného jej doplnením o nové 

nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou 

ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(18) Členským štátom by sa okrem toho mala ponechať možnosť pozastaviť alebo zrušiť 

platnosť oprávnenia udeleného uznanej organizácii, pričom by o svojich rozhodnutiach

mali informovať Komisiu a ostatné členské štáty a mali by ho riadne odôvodniť.

(19) Členské štáty by mali pravidelne hodnotiť výkon uznaných organizácií, ktoré konajú v ich 

mene a poskytnúť Komisii a všetkým ostatným členským štátom presné informácie 

týkajúce sa tohto výkonu.

(20) Od členských štátov keď konajú ako prístavné orgány, sa požaduje zvýšenie bezpečnosti 

a ochrany pred znečisťovaním vôd Spoločenstva pomocou prednostnej kontroly lodí 

majúcich osvedčenia organizácií, ktoré nespĺňajú spoločné kritériá, a tým zabezpečiť, aby 

sa s loďami plávajúcimi pod vlajkou tretieho štátu nezaobchádzalo miernejšie.
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(21) V súčasnosti neexistujú jednotné medzinárodné normy, ktorým musia vyhovovať všetky 

lode buď v etape výstavby alebo v priebehu ich životnosti, pokiaľ ide o trup lode, strojné 

zariadenia a elektrické a ovládacie zariadenia. Také normy môžu byť stanovené podľa 

pravidiel uznaných organizácií alebo rovnocenných noriem, o ktorých môžu rozhodnúť 

vnútroštátne úrady v súlade s postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu 

a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v 

oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby 

informačnej spoločnosti1.

(22) Keďže cieľ tejto smernice, a to stanovenie opatrení, ktoré majú členské štáty dodržiavať vo 

vzťahu k organizáciám povereným vykonávaním inšpekcií, prehliadkami a osvedčovaním 

lodí v Spoločenstve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z 

dôvodu ich rozsahu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže 

Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. 

V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica neprekračuje 

rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(23) Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala vzťahovať na 

tie ustanovenia, ktoré predstavujú významnú zmenu v porovnaní so smernicou 94/57/ES. 

Povinnosť transponovať nezmenené ustanovenia vyplýva z uvedenej smernice.

                                               

1 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 
2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).
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(24) Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov súvisiacich s lehotami na 

transpozíciu smerníc uvedených v prílohe I časť B do vnútroštátneho práva.

(25) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva1 sa členské štáty 

vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili 

tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a 

transpozičnými opatreniami.

(26) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... z ... o spoločných pravidlách 

a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí2* sú stanovené 

opatrenia, ktoré majú uplatňovať organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

                                               

1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 
* Ú. v.: vložte číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia uvedeného v dokumente ST 

5726/08 v Úradnom vestníku EÚ.
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Článok 1

Táto smernica stanovuje opatrenia, ktoré majú členské štáty vo vzťahu k príslušným organizáciám 

poverenými vykonávaním inšpekcií, prehliadok a osvedčovaním lodí dodržať v záujme plnenia 

medzinárodných dohovorov o bezpečnosti na mori a zabránení znečisťovania mora, pričom budú 

podporovať cieľ slobody poskytovania služieb. Zahŕňa to aj vypracovávanie a vykonávanie 

bezpečnostných požiadaviek pre trup lode, strojné zariadenia a elektrické a ovládacie zariadenia, 

pre ktoré platia medzinárodné dohovory.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

a) „loď“ znamená loď, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti 

medzinárodných dohovorov;

b) „loď plávajúca pod 

vlajkou členského 

štátu“

znamená loď registrovanú v členskom štáte a plávajúcu pod 

vlajkou daného členského štátu v súlade s jeho právnymi 

predpismi. Lode, ktoré sa nezhodujú s týmto vymedzením, sa 

považujú za lode plávajúce pod vlajkou tretích štátov;

c) „inšpekcie 

a prehliadky“

znamenajú inšpekcie a prehliadky, ktoré sú povinné podľa 

medzinárodných dohovorov;
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d) „medzinárodné 

dohovory“

znamenajú Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského 

života na mori z 1. novembra 1974 (SOLAS 74), s výnimkou 

kapitoly XI-2 prílohy k nemu , Medzinárodný dohovor 

o nákladovej značke z 5. apríla 1966 a Medzinárodný dohovor 

o zabránení znečisťovania z lodí z 2. novembra 1973 

(MARPOL) spolu s ich príslušnými protokolmi a zmenami 

a doplneniami a súvisiacimi záväznými kódexmi vo všetkých 

členských štátoch 1 v ich aktuálnom znení ;

e) „organizácia“ znamená právnickú osobu, jej pobočky a iné ňou riadené 

subjekty, ktoré spoločne alebo samostatne vykonávajú úlohy 

patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice;

f) „dozor“ znamená, na účely písm. e), práva, zmluvy alebo iné právne 

alebo skutkové prostriedky, ktoré samostatne alebo spoločne 

umožňujú uplatňovať rozhodujúci vplyv na právnickú osobu 

alebo umožňujú tejto osobe vykonávať úlohy patriace do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice;

g) „uznaná organizácia“ znamená organizáciu uznanú v súlade s nariadením  (ES) 

č. .../...* ;

                                               

* Ú. v.: vložte číslo nariadenia uvedeného v odôvodnení 26.
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h) „oprávnenie“ znamená akt, pri ktorom členský štát udelí oprávnenie uznanej 

organizácii alebo na ňu deleguje právomoci;

i) „štatutárne 

osvedčenie“

znamená osvedčenie vydané vlajkovým štátom alebo v jeho 

mene v súlade s medzinárodnými dohovormi;

j) „pravidlá a postupy“ znamená požiadavky uznaných organizácií týkajúce sa 

projektovania, stavby, vybavenia, údržby a prehliadok lodí;

k) „osvedčenie o triede“ znamená doklad vydaný uznanou organizáciou, ktorý 

osvedčuje spôsobilosť lode na konkrétne použitie alebo 

prevádzku v súlade určenými pravidlami a postupmi , ktoré 

táto uznaná organizácia ustanovila a zverejnila;

l) „osvedčenie 

o bezpečnostnom 

rádiovom vybavení 

nákladnej lode “

znamená osvedčenie zavedené Protokolom z roku 1988, 

ktorým sa mení a dopĺňa  SOLAS, ktoré prijala Medzinárodná 

námorná organizácia (IMO);
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Článok 3

1. Uvedomujúc si svoju zodpovednosť a povinnosti vyplývajúce z medzinárodných 

dohovorov, členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné úrady mohli zaručiť primerané 

uplatňovanie ich ustanovení, najmä vzhľadom na inšpekcie a prehliadky lodí a vydávanie 

štatutárnych osvedčení a osvedčení o výnimke v súlade s medzinárodnými dohovormi. 

Členské štáty postupujú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy a doplnku 

k rezolúcii IMO A.847(20) o usmerneniach na pomoc vlajkovým štátom pri implementácií 

nástrojov IMO .

2. Na účely odseku 1 sa členský štát môže vzhľadom na lode plávajúce pod jeho vlajkou 

rozhodnúť:

i) udeliť organizáciám oprávnenie na vykonávanie úplných alebo čiastočných inšpekcií 

a prehliadok týkajúcich sa štatutárnych osvedčení vrátane tých, ktoré sú potrebné na 

posudzovanie zhody s pravidlami uvedenými v článku 11 ods. 2 a prípadne na 

vydávanie alebo predlžovanie platnosti príslušných osvedčení; alebo

ii) zveriť organizáciám vykonávanie úplných alebo čiastočných inšpekcií a prehliadok 

uvedených v bode i);

poverí týmito povinnosťami len uznané organizácie.
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Príslušný úrad má v každom prípade schváliť prvé vydanie osvedčenia o výnimke.

V prípade osvedčenia o bezpečnostnom rádiovom vybavení nákladnej lode však môžu vo 

svojom mene poveriť týmito povinnosťami súkromnú osobu uznanú príslušným úradom, 

ktorá má dostatočné skúsenosti a kvalifikovaný personál na vykonávanie špecifických prác 

spojených s posudzovaním bezpečnosti rádiového spojenia.

3. Tento článok sa netýka osvedčovania špecifických súčastí námorného vybavenia.

Článok 4

1. Pri uplatňovaní článku 3 ods. 2 nesmú členské štáty s výhradou ustanovení odseku 2 tohto 

článku a článkov 5 a 9 v zásade odmietnuť udeliť oprávnenie na prevzatie týchto úloh 

žiadnej z uznaných organizácií. Môžu však obmedziť počet organizácií, ktorým udelia 

oprávnenie v súlade s ich potrebami za predpokladu, že na to existujú transparentné 

a objektívne dôvody.

Na žiadosť členského štátu Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 6

ods. 2 prijme primerané opatrenia.
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2. Predtým, ako členský štát vyjadrí súhlas s tým, aby uznaná organizácia, ktorá sa nachádza 

v treťom štáte, plne alebo čiastočne vykonávala úlohy uvedené v článku 3, môže požiadať 

dotknutý tretí štát, aby zvolil recipročný prístup k tým uznaným organizáciám, ktoré sa 

nachádzajú v Spoločenstve.

Spoločenstvo môže okrem toho požiadať tretí štát, v ktorom sa nachádza uznaná 

organizácia, aby zvolil recipročný prístup k tým uznaným organizáciám, ktoré sa 

nachádzajú v Spoločenstve.

Článok 5

1. Členské štáty, ktoré prijali rozhodnutie podľa článku 3 ods. 2, vytvoria pracovné vzťahy 

medzi svojimi príslušnými úradmi a organizáciami, ktoré konajú v ich mene.

2. Pracovný vzťah sa spravuje oficiálnou písomnou a nediskriminačnou dohodou alebo 

rovnocennou právnou úpravou, v ktorej sa uvedú špecifické povinnosti a úlohy, ktoré 

preberá organizácia a ktorá obsahuje aspoň:

a) ustanovenia uvedené v doplnku II rezolúcie IMO A.739(18) o usmerneniach pre 

oprávnenie organizácií pôsobiacich v mene úradu, pričom vychádzajú z prílohy, 

doplnku a dodatku k IMO MSC/obežník 710 a MEPC/obežník 307 o vzorovej 

dohode týkajúcej sa oprávnenia uznaných organizácií, ktoré konajú v mene úradu;
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b) tieto ustanovenia o finančnej zodpovednosti:

(i) ak o zodpovednosti úradu za akúkoľvek námornú nehodu právoplatne a 

definitívne rozhodne súd alebo sa o nej rozhodne v rámci rozhodcovského 

konania, rovnako to platí aj o požiadavke uhradiť poškodeným stranám škodu 

na majetku, stratu majetku alebo zranenie alebo smrť, o čom rozhodol súd na 

základe dôkazov o tom, že boli spôsobené úmyselne, opomenutím alebo 

hrubou nedbanlivosťou uznanej organizácie, jej orgánov, zamestnancov, 

zástupcov alebo iných, ktorí konajú v jej mene, úrad má právo na finančnú 

náhradu od uznanej organizácie v rozsahu, v akom súd rozhodol o tom, že 

stratu, škodu, zranenie alebo úmrtie spôsobila táto uznaná organizácia;

(ii) ak o zodpovednosti úradu za akúkoľvek námornú nehodu právoplatne a 

definitívne rozhodne súd alebo sa o nej rozhodne v rámci rozhodcovského 

konania, rovnako to platí aj o požiadavke uhradiť poškodeným stranám 

zranenie alebo smrť osôb, o čom rozhodol súd na základe dôkazov o tom, že 

boli spôsobené nedbanlivosťou alebo nezodpovednosťou uznanej organizácie, 

jej orgánov, zamestnancov, zástupcov alebo iných, ktorí konajú v jej mene, 

úrad má právo na finančnú náhradu od uznanej organizácie v rozsahu, v akom 

súd rozhodol o tom, že zranenie alebo úmrtie spôsobila táto uznaná

organizácia; členské štáty môžu obmedziť maximálnu sumu, ktorú má zaplatiť 

uznaná organizácia, ktorá však musí byť najmenej 4 milióny EUR;
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(iii) ak o zodpovednosti úradu za akúkoľvek námornú nehodu právoplatne a 

definitívne rozhodne súd alebo sa o nej rozhodne v rámci rozhodcovského 

konania, rovnako to platí aj o požiadavke uhradiť poškodeným stranám stratu 

majetku alebo poškodenie majetku, o čom rozhodol súd na základe dôkazov o 

tom, že boli spôsobené nedbanlivosťou, nezodpovednosťou alebo opomenutím 

uznanej organizácie, jej orgánov, zamestnancov, zástupcov alebo iných, ktorí 

konajú v jej mene, úrad má právo na finančnú náhradu od uznanej organizácie 

v rozsahu, v akom súd rozhodol o tom, že stratu majetku alebo poškodenie 

majetku spôsobila táto uznaná organizácia; členské štáty môžu obmedziť 

maximálnu sumu, ktorú má zaplatiť uznaná organizácia, ktorá však musí byť 

najmenej 2 milióny EUR;

c) ustanovenia o pravidelnom audite, ktorý vykonáva úrad alebo nestranná externá 

organizácia menovaná úradom na plnenie úloh, ktoré organizácie vykonávajú v jeho 

mene podľa článku 9 ods. 1;

d) možnosť vykonávania náhodných a dôkladných inšpekcií lodí;

e) ustanovenia o hlásení dôležitých informácií o ich klasifikovanej flotile a zmenách 

tried, pozastavení platnosti alebo odňatí triedy .
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3. V dohode alebo rovnocennej právnej forme sa môže stanoviť požiadavka, aby mala uznaná 

organizácia miestne zastúpenie na území členského štátu, v mene ktorého vykonáva svoje 

povinnosti podľa článku 3. Túto požiadavku môže spĺňať miestne zastúpenie s právnou 

subjektivitou podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré podlieha jeho súdnej 

právomoci.

4. Každý členský štát poskytuje Komisii presné informácie o pracovných vzťahoch 

vytvorených v súlade s týmto článkom. Komisia následne o tom informuje ostatné členské 

štáty.

Článok 6

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

(COSS) ustanovený nariadením (ES) č. 2099/20021.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so 

zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 

1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

                                               

1 Nariadenie 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) 
(Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 
Komisie (ES) č. 93/2007 (Ú. v. EÚ L 22, 31.1.2007, s. 12).
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Článok 7

1. Táto smernica môže byť bez rozšírenia svojho rozsahu pôsobnosti zmenená a doplnená , 

aby:

a) sa na účely tejto smernice do nej zahrnuli ďalšie zmeny a doplnenia medzinárodných 

dohovorov, protokolov, kódexov a rezolúcií súvisiacich s tými, ktoré sú uvedené 

v článku 2 písm. d), článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 2, a ktoré nadobudli platnosť,

b) sa zmenili čiastky uvedené v bodoch (ii) a (iii) článku 5 ods. 2 písm. b).

Uvedené opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa 

prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3.

2. Na základe prijatia nových nástrojov alebo protokolov k medzinárodným dohovorom 

uvedeným v článku 2 písm. d), Rada na návrh Komisie rozhodne, s prihliadnutím na 

legislatívne postupy v členských štátoch, ako aj relevantné postupy v IMO, 

o podrobnostiach ratifikácie týchto nových nástrojov a protokolov, pričom sa ubezpečí o 

tom, že sú používané jednotne a súčasne vo všetkých členských štátoch.

Zmeny a doplnenia medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2 písm. d) a článku 5 sa 

môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia (ES) 

č. 2099/2002.
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Článok 8

Bez ohľadu na minimálne kritériá uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. .../...* v prípade, že 

členský štát usúdi, že uznaná organizácia nemôže byť ďalej oprávnená vykonávať vo vlastnom 

mene úlohy uvedené v článku 3, môže dočasne pozastaviť alebo zrušiť platnosť tohto oprávnenia. V 

takomto prípade členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o svojom 

rozhodnutí a uvedie závažné dôvody, ktoré ho k nemu viedli.

Článok 9

1. Každý členský štát sa ubezpečí o tom, že uznané organizácie, ktoré konajú v jeho mene na 

účely článku 3 ods. 2, účinne vykonávajú úlohy podľa uvedeného článku k spokojnosti

svojho príslušného úradu.

2. Každý členský štát plní úlohu uvedenú v odseku 1 minimálne každé dva roky a poskytne 

ostatným členským štátom a Komisii správu o výsledkoch tohto monitorovania najneskôr 

do 31. marca roka, ktorý nasleduje po rokoch, za ktoré sa zhoda posudzovala.

                                               

* Ú. v.: vložte číslo nariadenia uvedeného v odôvodnení 26.
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Článok 10

Pri výkone svojich inšpekčných práv a povinností ako prístavných štátov členské štáty podávajú 

správu Komisii a ostatným členským štátom a informujú príslušný vlajkový štát, keď zistia, že 

uznané organizácie konajúce v mene vlajkového štátu vydali platné štatutárne osvedčenia pre loď, 

ktorá nespĺňa príslušné požiadavky medzinárodných dohovorov, alebo keď zistia iný nedostatok 

lode, ktorá má platné osvedčenie o triede a tento nedostatok sa vzťahuje na predmet tohto 

osvedčenia. Na účely tohto článku sa správa podáva len v takých prípadoch, keď lode predstavujú 

vážne ohrozenie bezpečnosti a životného prostredia, alebo keď uznané organizácie preukázateľne 

konali obzvlášť nedbalým spôsobom. Príslušná uznaná organizácia bude o takom prípade 

informovaná počas prvej inšpekcie, aby mohla ihneď prijať primerané nadväzujúce opatrenia.

Článok 11

1. Každý členský štát zabezpečuje, aby boli lode plávajúce pod jeho vlajkou naprojektované, 

postavené, vybavené a udržiavané v súlade s pravidlami a postupmi súvisiacimi 

s požiadavkami uznanej organizácie týkajúcimi sa trupu lode, strojných zariadení 

a elektrických a ovládacích zariadení.

2. Členský štát sa môže rozhodnúť používať pravidlá, ktoré považuje za rovnocenné 

s pravidlami a postupmi uznanej organizácie len za predpokladu, že ich v súlade 

s postupom podľa smernice 98/34/ES bezodkladne oznámi Komisii a ostatným členským 

štátom, a že voči nim neexistujú námietky zo strany iného členského štátu alebo Komisie 

a že sa v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 tejto smernice 

nepovažujú za rovnocenné.
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3. Členské štáty spolupracujú s uznanými organizáciami, ktorým udelili oprávnenie, pri 

vypracovávaní ich pravidiel a postupov. Radia sa s uznanými organizáciami s cieľom 

dosiahnuť jednotný výklad medzinárodných dohovorov .

Článok 12

Komisia raz za dva roky informuje Európsky parlament a Radu o postupe pri implementácii tejto 

smernice v členských štátoch.

Článok 13

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné 

na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ....*. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

                                               

* Ú. v.: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz na túto smernicu. Budú tiež obsahovať vyhlásenie o tom, že odkazy v platných 

zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto 

smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské 

štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. 

Článok 14

Smernica 94/57/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe I časť A, sa zrušuje 

s účinnosťou od ...*, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov súvisiace s lehotami na 

transpozíciu smerníc stanovených v prílohe I časť B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou 

zhody uvedenou v prílohe II .

                                               

* Ú. v.: dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 15

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

vestníku Európskej únie.

Článok 16

Táto smernica je určená členským štátom.

V 

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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PRÍLOHA I

Časť A

Zrušená smernica a jej následné zmeny a doplnenia

(v zmysle článku 14)

Smernica Rady 94/57/ES Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20

Smernica Komisie 97/58/ES Ú. v. ES L 274, 7.10.1997, s. 8

Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/105/ES

Ú. v. ES L 19, 22.1.2002, s. 9

Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2002/84/ES

Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 14)

Smernica Lehota na transpozíciu

94/57/ES 31. december 1995

97/58/ES 30. september 1998

2001/105/ES 22. júl 2003

2002/84/ES 23. november 2003
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PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Smernica 94/57/ES Táto smernica Nariadenie (ES) č. / *

Článok 1 Článok 1 Článok 1

Článok 2 písm. a) Článok 2 písm. a) Článok 2 písm. a)

Článok 2 písm. b) Článok 2 písm. b) -

Článok 2 písm. c) Článok 2 písm. c) -

Článok 2 písm. d) Článok 2 písm. d) Článok 2 písm. b)

Článok 2 písm. e) Článok 2 písm. e) Článok 2 písm. c)

- Článok 2 písm. f) Článok 2 písm. d)

Článok 2 písm. f) Článok 2 písm. g) Článok 2 písm. e)

Článok 2 písm. g) Článok 2 písm. h) Článok 2 písm. f)

Článok 2 písm. h) Článok 2 písm. i) Článok 2 písm. g)

Článok 2 písm. i) Článok 2 písm. k) Článok 2 písm. i)

- Článok 2 písm. j) Článok 2 písm. h)

Článok 2 písm. j) Článok 2 písm. l) -

Článok 2 písm. k) - Článok 2 písm. j)

                                               

* Ú. v. : vložte číslo nariadenia z odôvodnenia 26.
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Článok 3 Článok 3 -

Článok 4 ods.1 prvá veta - Článok 3 ods. 1

Článok 4 ods.1 druhá veta - Článok 3 ods. 2

Článok 4 ods.1 tretia veta - -

Článok 4ods. 1 štvrtá veta - Článok 4 ods. 1 

- - Článok 3 ods. 3

- - Článok 4 ods. 2,3,4

- - Článok 5

- - Článok 6

- - Článok 7

Článok 5ods.1 Článok 4 ods. 1 -

Článok 5 ods. 3 Článok 4 ods. 2 -

Článok 6 ods.1, 2, 3, 4 Článok 5 ods. 1, 2, 3, 4 -

Článok 6 ods. 5 - -

Článok 7 Článok 6 Článok 12

Článok 8 ods.1 prvá zarážka Článok 7ods. 1 písm. a) prvý 

pododsek

-

Článok 8 ods. 1 druhá zarážka - Článok 13 ods. 1

Článok 8 ods.1 tretia zarážka Článok 7ods. 1 písm. b) druhý 

pododsek

-

- Článok 7 ods.1 druhý 

pododsek 

Článok 13 ods. 1 druhý 

pododsek
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Článok 8 ods. 2 Článok 7 ods. 2 -

Článok 8 ods. 2 druhý 

pododsek 

- Článok 13 ods. 2

Článok 9 ods. 1 - -

Článok 9 ods. 2 - -

Článok 10 ods. 1 úvodná veta Článok 8 -

Článok 10 ods. 1 písm. a), b), 

c), ods. 2,3,4

- -

Článok 11ods, 1,2 Článok 9 ods. 1, 2 -

Článok 11ods. 3,4 - Článok 8ods. 1, 2

Článok 12 Článok 10 -

Článok 13 - -

Článok 14 Článok 11 ods. 1, 2 -

- Článok 11ods. 3 -

- Článok 12

- - Článok 9

Článok 15 ods.1 - -

- - Článok 10 ods. 1, 2

Článok 15 ods. 2 - Článok 10 ods. 3

Článok 15 ods. 3 - Článok 10 ods. 4

Článok 15 ods. 4 - Článok 10 ods. 5
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Článok 15 ods. 5 - Článok 10 ods. 6 prvý, druhý, 

tretí, piaty pododsek 

- - Článok 10 ods. 6 štvrtý 

pododsek

Článok 16 Článok 13 -

Článok 17 Článok 16 -

- Článok 14 -

- Článok 15 -

- - Článok 11

- - Článok 14

- - Článok 15

- - Článok 16

- - Článok 17

- - Článok 18

- - Článok 19

Príloha - Príloha I

- Príloha I -

- Príloha II Príloha II
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I. Úvod

Rada dosiahla 30. novembra 2007 v rámci spolurozhodovacieho procesu (čl. 251 ZES) 

politickú dohodu o dvoch samostatných právnych nástrojoch založených na súvisiacom 

návrhu Komisie1: návrh smernice o spoločných pravidlách a normách pre organizácie 

vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov 

(prepracovanie) a nariadenie o spoločných pravidlách a normách pre organizácie 

vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracovanie). Tento dokument sa týka časti 

komisného návrhu, ktorou je prepracovaná smernica. 2

Rada prijala spoločnú pozíciu 6. júna 2008 po tom, čo ju preskúmali právnici lingvisti.

Pri príprave pozície Rada zohľadnila stanoviská Hospodárskeho a sociálneho výboru3

a Výboru regiónov4. Veľký počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho 

parlamentu prijatých v prvom čítaní 25. apríla 20075 sa zapracoval alebo zohľadnil 

v príslušnom znení, podľa toho, či bol súčasťou smernice alebo nariadenia podľa pozície 

Rady.

Cieľom návrhu je prepracovať neskoršie zmeny a doplnenia smernice 94/57/ES 
o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie 
a prehliadky lodí a vydávajúce osvedčenia pre lode, takzvané „uznané organizácie“. 
Ďalej sa menia a dopĺňajú určité ustanovenia existujúcej smernice, aby došlo 
k zjednodušeniu a harmonizácii, alebo aby sa posilnili súčasné pravidlá, napr. 
posilnením kontrol uznaných organizácií a reformovaním systému sankcií pre tých, 
ktorí nespĺňajú minimálne kritéria uznania.

                                               
1 Komisia zaslala 30. januára 2006 svoj návrh na prepracovanie smernice o spoločných 

pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre 
príslušné činnosti námorných úradov (dok. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

2 Spoločná pozícia Rady k návrhu nariadenia je uvedená v dokumente 5726/08, súvisiace 
odôvodnené stanovisko Rady v dokumente 5726/08 ADD 1.

3 Dokument CESE 1177/2006 z 13. 9. 2006 (Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s.195 – 201).
4 Dokument CdR 43/2006 z 15. 6. 2006 (Ú. v. EÚ C 229, 22.9.2006, s. 38).
5 Dokument 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (ešte neuverejnený v úradnom vestníku).
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II. Analýza spoločnej pozície

a) Forma právneho aktu

Hlavná otázka vznesená počas rokovaní v orgánoch Rady sa týkala formy právneho aktu 

navrhovaného Komisiou. Niekoľko ustanovení v navrhovanej smernici sa musí chápať ako 

ustanovenia buď priamo ukladajúce povinnosti, alebo odovzdávajúce Komisii kompetenciu 

na uloženie takýchto povinností jednotlivcom, v tomto prípade uznaným organizáciám. To 

potvrdil právny servis Rady vo svojom stanovisku z 8. októbra 2007 (dokument 13616/07), 

v ktorom odporúčal prijať akt vo forme nariadenia alebo preformulovať príslušné ustanovenia 

alebo rozdeliť akt na smernicu a nariadenie. 

Vo svojej politickej dohode Rada súhlasila s rozdelením textu na dva samostatné nástroje, 

smernicu a nariadenie. Smernica obsahuje ustanovenia určené členským štátom, ktoré sa 

týkajú ich vzťahu k uznaným organizáciám; nariadenie obsahuje všetky ustanovenia týkajúce 

sa uznávania na úrovni Spoločenstva, t.j. udeľovania a odoberania uznaní Komisiou, 

povinnosti a kritériá, ktoré musia organizácie spĺňať, aby boli oprávnené na uznanie 

Komisiou, ako aj možné sankcie pre uznané organizácie, ktoré neplnia tieto povinnosti 

a kritériá.

b) Hlavné otázky týkajúce sa smernice

Rada sa dokázala dohodnúť na takmer všetkých prvkov návrhu Komisie, ktoré sa týkajú 

vzťahu členských štátov a organizácií, ktorým sa zverilo vykonávanie inšpekcií a prehliadok 

lodí a ich osvedčovanie. Príslušné ustanovenia obsahujú v porovnaní so zodpovedajúcimi 

ustanoveniami existujúcej smernice 94/57/ES iba pár zmien.

Zmeny znenia, ktoré urobila Rada, boli potrebné buď z redakčných alebo terminologických 

dôvodov, alebo sa týkajú týchto otázok:
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Po prvé, v súlade s existujúcim systémom Spoločenstva, v rámci ktorého môžu členské štáty 

preniesť svoje právomoci na vykonávanie inšpekcií lodí a vydávanie osvedčení podľa 

príslušných medzinárodných dohovorov na uznané organizácie, Rada zastáva názor, že ak si 

členský štát už neželá naďalej oprávňovať konkrétnu oznanú organizáciu, aby konala v jeho 

mene, je na ňom, aby pozastavil alebo zrušil oprávnenie.  Znenie spoločnej pozície neudáva 

žiaden postup, okrem povinnosti bezodkladne informovať o pozastavení alebo zrušení 

Komisiu a ostatné členské štáty a uviesť opodstatnené dôvody tohto opatrenia. 

Po druhé, v súlade so zmeneným a doplneným komitologickým rozhodnutím6 Rada do svojej 

spoločnej pozície zahrnula regulačný postup s kontrolu, ktorý má slúžiť na prispôsobenie 

smernice zmenám a doplneniam medzinárodných dohovorov, protokolov, kódexov 

a rezolúcií.

Po tretie, Rada považuje za vhodné upresniť časový rámec pre informovanie Komisiou 

o vykonávaní smernice členskými štátmi a ustanovuje, že Komisia to bude robiť každé dva 

roky. 

III. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Rada vzala na vedomie názory, ktoré vyjadril Európsky parlament v prvom čítaní návrhu. 

V spoločnej pozícii Rady sa zohľadňujú tieto prvky stanoviska EP, niektoré čiastočne alebo 

v zásade: pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 a 51.

Rada nemohla akceptovať súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (4, 5, 8, 27 a 48) 

z terminologických dôvodov.  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 30 a 31 sú podľa názoru 

Rady čiastočne neakceptovateľné, lebo by značne zmenili existujúce pravidlá harmonizácie 

finančnej zodpovednosti uznaných organizácií vyplývajúcej z mimoriadnych udalostí. Rada 

nesúhlasí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 46 a 47, pretože sú príliš preskriptívne a 

nie sú v súlade s prístupom Rady v otázke prenášania právomocí pridelených členským 

štátom. A napokon, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 21, 28, 33 a 49 nie sú úplne jasné 

alebo sa javia ako zbytočné. 

                                               
6 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 

vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 
2006/512/ES zo 17. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s.11).
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IV. Záver

Rada verí, že jej spoločná pozícia ustanovuje prostredníctvom smernice vhodným spôsobom 

opatrenia, ktoré majú členské štáty plniť vo svojom vzťahu s organizáciami vykonávajúcimi 

inšpekcie a prehliadky lodí, pričom všetky ustanovenia týkajúce sa uznávania týchto 

organizácií na úrovni Spoločenstva ukladá paralelné nariadenie. 

Znenie spoločnej pozície reflektuje vysoký počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

Európskeho parlamentu.  Rada s potešením očakáva konštruktívne diskusie s Európskym 

parlamentom na účely skorého dosiahnutia dohody.

_______________________
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DODATOK K POZNÁMKE K BODU I/A
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: COREPER/RADA
Č. návrhu Komisie: 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95
Predmet: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách 

a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre 
príslušné činnosti námorných úradov [prvé čítanie]
– prijatie (LA + V)
a) spoločnej pozície
b) odôvodneného stanoviska Rady
– vyhlásenia

VYHLÁSENIE KOMISIE

„Komisia pripomína svoju pozíciu k tabuľkám zhody medzi transpozičnými opatreniami prijatými 

členskými štátmi a smernicou, ktoré zostavujú členské štáty, aby sa v záujme občanov, lepšej 

právnej regulácie a transparentnosti zaručilo preskúmanie súladu vnútroštátnych pravidiel 

s ustanoveniami Spoločenstva.

Komisia nebráni v tomto konkrétnom prípade dohode Rady na účely ukončenia 

medziinštitucionálneho postupu. Očakáva však, že túto horizontálnu otázku inštitúcie preskúmajú 

spoločne.“
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SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE RADY A KOMISIE

„Rada a Komisia sa domnievajú, že o splnenie cieľov tejto smernice, ktorými je zvýšenie 

bezpečnosti lodí a predchádzanie znečisťovaniu morí, by sa malo usilovať aj na medzinárodnej 

úrovni. Členské štáty a Komisia by preto v snahe o spoluprácu s inými členmi IMO mali IMO 

navrhnúť vypracovanie medzinárodného kódexu pre uznané organizácie.

Na základe zásad tejto smernice by mal tento kódex obsahovať, ak je to vhodné:

a) povinné požiadavky, ktoré uznané organizácie musia splniť, pokiaľ ide o štatutárnu úlohu.

Patria sem okrem iného: všeobecné požiadavky, ako napríklad nezávislosť, nestrannosť, 

bezúhonnosť, spôsobilosť a zodpovednosť; požiadavky súvisiace s organizáciou, riadením 

a zdrojmi; požiadavky súvisiace s procesom certifikácie; požiadavky súvisiace s riadením 

kvality

a

b) rámec a postupy pre povinný audit, ktorého cieľom je overiť, že uznaná organizácia spĺňa 

požiadavky uvedené v písmene a).“

________________________
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 11.6.2008 
KOM(2008) 370 v konečnom znení 

2005/0237 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o ES 
 

týkajúce sa 

spoločnej pozície Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady o 
spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky 

lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov, ako aj nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce 

inšpekcie a prehliadky lodí 

(Text s významom pre EHP) 
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2005/0237 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o ES 
 

týkajúce sa 

spoločnej pozície Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady o 
spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky 

lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov, ako aj nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce 

inšpekcie a prehliadky lodí 

(Text s významom pre EHP) 

1. KONTEXT 

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 
(dokument KOM(2005) 587 v konečnom znení – 2005/0237COD): 

30. januára 2006 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: 13. septembra 2006 

Dátum stanoviska Výboru regiónov 15. júna 2006 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 25. apríla 2007 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 6. júna 2008 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Cieľom návrhu je reforma súčasného systému, ktorým Spoločenstvo schvaľuje organizácie, 
ktoré majú členské štáty poveriť inšpekciou a osvedčovaním bezpečnosti plavidiel v zmysle 
medzinárodných dohovorov (klasifikačné spoločnosti), systému zavedeného smernicou 
94/57/ES (Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20). Pre túto štvrtú zmenu a doplnenie smernice sa 
použila technika prepracovania.  

Návrh na prepracovanie sa zameriava najmä na: 

(1) Posilnenie systémov kontroly uznaných organizácií vytvorením orgánu na 
osvedčovanie ich systémov riadenia kvality, ktorý by bol spoločný pre uvedené 
organizácie, ale bol by nezávislý. 

(2) Zjednotenie súčasného zdvojeného systému riadneho a obmedzeného uznávania: 
uznanie sa bude odteraz udeľovať jedine na základe kvality služieb a výkonnosti 
príslušných organizácií, a teda bez rozdielov založených na ich veľkosti.  

(3) Zjednodušenie a lepšie zostavenie kritérií uznávania Spoločenstvom, aby boli 
náročnejšie. 
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(4) Reformu systému sankcií, ktorý v súčasnosti predpokladá iba pozastavenie alebo 
odňatie uznania. Cieľom návrhu je zaviesť systém finančných sankcií, viac 
odstupňovaných a účinnejších, pričom zachováva možnosť odňatia v najzávažnejších 
prípadoch. 

(5) Zavedenie vzájomného uznávania osvedčení o triede medzi uznanými organizáciami 
(osvedčenia o zhode s vlastnými technickými normami týchto organizácií), najmä v 
oblasti vybavenia námorných lodí, pokiaľ sú vydávané na základe ekvivalentných 
technických noriem. 

(6) Vyjasnenie dosahu alebo zjednodušenie uplatňovania niektorých ustanovení smernice 

3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1. K rozdeleniu návrhu na návrh smernice a návrh nariadenia 

Rada rozdelila návrh na návrh smernice a návrh nariadenia v snahe zabezpečiť právnu 
nepriepustnosť systému, najmä pokiaľ ide o zavedenie povinností pre uznané organizácie 
vrátane zriadenia systému finančných sankcií.  

Komisia uvádza, že návrh smernice sa zameriava na vzťahy medzi členskými štátmi a 
uznanými organizáciami, ktoré členské štáty poverujú inšpekciou a udeľovaním osvedčení v 
zmysle medzinárodných dohovorov; zatiaľ čo celý mechanizmus týkajúci sa uznávania 
(vrátane udeľovania uznania, kritérií uznávania, informačnej povinnosti a spolupráce 
uznaných organizácií, ich pravidelného hodnotenia, nápravy nedostatkov a napokon odňatia 
uznania) je v plnej miere prevzatý v návrhu nariadenia.  

Komisia súhlasí s týmto rozdelením, keďže a) odhliadnuc od nevyhnutných textových úprav 
zostáva formálnym úkonom plne rešpektujúcim podstatu návrhu; a b) môže prispieť 
k zvýšeniu právnej istoty pre príslušné organizácie. 

3.2. K návrhu smernice 

Komisia sa domnieva, že zmena a doplnenie odôvodnení zo strany Rady je v súlade so 
zmenou a doplnením normatívnej časti. 

Pokiaľ ide o normatívnu časť,  

• Zmeny a doplnenia článkov 6 a 7 sú v súlade so zavedením postupu regulačného výboru s 
kontrolou v zmysle rozhodnutia Rady 2006/512/ES1; 

• Rada pristúpila k zrušeniu ochrannej doložky v článku 8.1, k čomu Komisia nepredložila 
žiadny návrh. Komisia sa však domnieva, že je to potrebné považovať za úkon technického 
charakteru spočívajúci v odstránení v súčasnosti už neúčinného mechanizmu 
pochádzajúceho z prvých znení smernice: tento mechanizmus nie je zlučiteľný 
s hodnotiacou a sankčnou právomocou udelenou Komisii následnými zmenami a 
doplneniami. Komisia sa preto domnieva, že môže podporiť túto zmenu a doplnenie, 
pretože tým nie je dotknuté jej právo iniciatívy; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11. 
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• Komisia pripomenula svoju pozíciu týkajúcu sa tabuliek zhody medzi transpozičnými 
opatreniami prijatými členskými štátmi a ustanoveniami smernice, ktoré vypracujú členské 
štáty v záujme občanov, lepšej právnej regulácie a transparentnosti. Napriek zrušeniu tejto 
povinnosti v článku 14 Komisia súhlasu Rady nebránila, aby sa mohol dokončiť 
medziinštitucionálny postup. Očakáva však, že túto otázku horizontálneho charakteru 
preskúmajú inštitúcie spoločne. 

Takto upravené znenie preberá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, 35 až 
37 a 51 Európskeho parlamentu, ktoré Komisia prijala. Pokiaľ ide o pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 1, 4 a 8 obsahujúce redakčné zmeny v zásade prijaté Komisiou, tieto 
neboli prevzaté; zásada prvých dvoch sa však objavuje v kritériu B6 (l) v prílohe k návrhu 
nariadenia, čo Komisia považuje za správne. 

Ďalšie zmeny a doplnenia, ktoré Rada vykonala v normatívnej časti, považuje Komisia za 
nepodstatné a/alebo redakčné alebo technické, a teda prijateľné.  

3.3. K návrhu nariadenia 

Komisia sa domnieva, že zmena a doplnenie odôvodnení zo strany Rady je v súlade s úpravou 
normatívnej časti, s výnimkou odôvodnení 1a a 28a. Pokiaľ ide o tieto odôvodnenia: 

• Komisia nesúhlasí s novým odôvodnením 1a, podľa ktorého sa má nariadenie vykladať v 
súlade s medzinárodným právom. Komisia sa domnieva, že: a) návrh nariadenia je plne v 
súlade s medzinárodným právom, a b) výklad práva Spoločenstva je vo výlučnej 
právomoci Európskeho súdneho dvora a zákonodarca ju nesmie žiadnym spôsobom 
obmedzovať.  

• Komisia môže prijať nové odôvodnenie 28a, pretože vyjadruje potrebu uložiť uznaným 
organizáciám povinnosť disponovať podrobným súborom technických predpisov a tiež 
povinnosť ich harmonizácie; vo svojom hodnotení uznaných organizácií, ako aj organizácií 
uchádzajúcich sa o uznanie, však bude aj naďalej vyžadovať absolútne dodržiavanie týchto 
dvoch povinností.  

Pokiaľ ide o normatívnu časť: 

• V novom odseku 1a článku 4 sa zreteľne formuluje, čo už vyplývalo z návrhu Komisie, 
teda že uznanie môže byť udelené iba tým organizáciám, ktoré spĺňajú kritériá uznávania.  

• Zmena a doplnenie odseku 4 toho istého článku prináša pružnejšiu možnosť obmedziť 
uznanie, pričom toto obmedzenie má výlučne kvalitatívny charakter. Povinnosť Komisie 
zreteľne sformulovať dôvody obmedzenia a podmienky jeho prípadného zrušenia zároveň 
posilňuje ochranu práv a záujmov príslušnej organizácie. 

• V článku 5 zavedenie lehôt na výkon nariadených nápravných opatrení zvyšuje tlak na 
uznanú príslušnú organizáciu, v ktorej boli nedostatky zistené. 

• Zmena a doplnenie článku 6 Radou znamená predovšetkým zavedenie postupu poradného 
výboru, pokiaľ ide o udelenie sankcií uznanej organizácii, ktorá pochybila, Komisiou. 
Komisia sa všeobecne domnieva, že pri tomto druhu rozhodnutí nie je komitológia veľmi 
vhodná, ale uznáva, že tieto rozhodnutia by mohli ovplyvniť vzťahy medzi členskými 
štátmi a príslušnými organizáciami, keďže konečným cieľom uznania udeleného 
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Spoločenstvom je umožniť členským štátom delegovať vykonávanie inšpekcie a 
osvedčovania v zmysle medzinárodných dohovorov. Komisia teda súhlasí s riešením Rady, 
ktoré, aj keď umožňuje členským štátom vyjadriť svoje stanovisko k zisteným priestupkom 
a sankciám, ktoré je potrebné uložiť, vylučuje akúkoľvek možnosť politizácie postupu. 
Rada tiež považovala za nevyhnutné stanoviť maximálnu výšku uložiteľných pokút na 
základe priemerného obratu príslušnej organizácie za tri predchádzajúce účtovné obdobia, 
čo sa zdá byť spravodlivé. Napokon, prisúdenie plnej súdnej právomoci vo veci pokút 
Súdnemu dvoru posilňuje záruky postupu a ochranu práv obhajoby.  

• Pokiaľ ide o odňatie uznania, Rada doplnila piatu okolnosť, ktorej cieľom je zabrániť 
štátnej alebo súkromnej dotácii na sankcie uložené uznanej organizácii. Komisia tento krok 
bezvýhradne podporila, pretože takáto eventualita by pozbavila systém jeho odstrašujúceho 
účinku.  

• Nové znenie článku 9, ktoré vypracovala Rada, neovplyvnilo podstatu pôvodného návrhu 
Komisie, v ktorom je prístup k dokumentom a k plavidlám na účely hodnotenia uznaných 
organizácií aj naďalej plne chránený.  

• Podstatné zlepšenia boli vnesené do článku 10 v oblasti vzájomného uznávania osvedčení 
o triede, odteraz automatického pre všetky vybavenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 
96/98/ES2 o vybavení námorných lodí. Rada spresňuje, že vzájomné uznávanie sa týka iba 
vybavenia, materiálov a komponentov, čím jasne formuluje, čo už vyplývalo z pôvodného 
návrhu. Rada doplnila dva nové mechanizmy: na jednej strane povinnosť uznaných 
organizácií odôvodniť prípady, v ktorých nebolo možné dosiahnuť vzájomné uznanie, 
pričom prijateľným dôvodom budú len bezpečnostné obmedzenia; na druhej strane 
ochranná doložka umožní uznaným organizáciám odmietnuť inštalovať na palube 
konkrétne nevyhovujúce vybavenie bez toho, aby tým spochybnili zásadu vzájomného 
uznávania. Napokon, lehota ustanovená Európskym parlamentom v pozmeňujúcom 
a doplňujúcom návrhu 53, v ktorej Komisia predloží správu o uplatňovaní vzájomného 
uznávania, bola predĺžená z troch na päť rokov, čo Komisia považuje za primerané 
vzhľadom na technickú náročnosť postupu, ktorým sú uznané organizácie poverené. 

• Komisia víta skutočnosť, že spoločná pozícia stanovuje uznaným organizáciám povinnosť 
zaviesť spoločný a nezávislý systém osvedčovania ich systémov riadenia kvality. V článku 
11 sa preto preberá podstata pôvodného návrhu Komisie v tejto veci, ponechávajúc 
zavedenie systému plne v rukách uznaných organizácií, teda bez účasti členských štátov a 
Komisie. V tejto otázke si Parlament želal zapojenie členských štátov, s čím Komisia v 
zásade súhlasila; je však potrebné zriecť sa tejto myšlienky so zreteľom na vypracovanie 
medzinárodného kódexu pre uznané organizácie, ktorý by zahŕňal silný mechanizmus 
nezávislého osvedčovania, pozri ďalej. 

• Pokiaľ ide o komitológiu, Rada zaviedla pre Komisiu možnosť schvaľovať podmienky 
výkladu a uplatňovania kritérií uvedených v prílohe. To môže účinne prispieť k ich 
efektívnemu uplatňovaniu a zvýšiť právnu istotu zainteresovaných strán, vzhľadom na 
niekedy veľmi všeobecný charakter niektorých kritérií, napríklad pokiaľ ide vymáhateľné 
zdroje uznaných organizácií. 

                                                 
2 Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/84/ES (Ú. v. 

ES L 324, 29.11.2002, s. 53). 
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Takto upravené znenie čiastočne alebo úplne preberá zmeny a doplnenia 6, 12, 15, 17, 18, 25, 
38 až 44, 50, 52 až 56, 59 až 61, 66 a 68, ktoré Komisia prijala. Zmeny a doplnenia 18, 26, 14 
a 69, čiastočne alebo v zásade prijaté Komisiou, boli prevzaté v spoločnej pozícii v znení, 
ktoré Komisia považuje za uspokojivé. Zmeny a doplnenia 16, 62, 64, 65 a 71 sa týkali názvu 
orgánu povereného osvedčovaním systémov kvality uznaných organizácií a Komisia prijala 
len ich podstatu, pretože použitie výrazu „výbor“ („comité“) by mohlo viesť k zámene s 
komitológiou; Komisia sa domnieva, že názov prijatý Radou, teda „systém hodnotenia 
a osvedčovania kvality“, predstavuje plne uspokojujúci kompromis. 

Okrem uvedených zmien a doplnení považuje Komisia ostatné zmeny a doplnenia Rady v 
normatívnej časti za nepodstatné a/alebo čisto redakčné alebo technické úpravy, a teda 
prijateľné.  

3.4. Spoločné vyhlásenie Rady a Komisie o vypracovaní kódexu pre uznané 
organizácie Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO)  

Komisia a Rada zastávajú názor, podľa ktorého by systém, na vývoji ktorého Spoločenstvo v 
súčasnosti pracuje, mohol účinne slúžiť ako model na medzinárodnej úrovni, v čom sa 
zhodujú s vyjadrením Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o nevyhnutnosť skĺbiť 
medzinárodný systém a systém Spoločenstva. Komisia a členské štáty sú preto pripravené 
vyzvať IMO, aby vypracovala kódex zabezpečujúci vysokú úroveň práce klasifikačných 
spoločností v celosvetovom meradle. Rada a Komisia preto v tomto zmysle podpísali 
spoločné vyhlásenie, ktorého znenie figuruje v prílohe. 

4. ZÁVER 

Spoločná pozícia Rady v plnej miere reaguje na obavy, ktoré Komisiu viedli k tomu, aby 
predložila návrh na prepracovanie smernice 94/57/ES, a zachováva podstatu opatrení, ktoré 
odporúčala, a ktoré sa po rozdelení aktu na návrh smernice a návrh nariadenia prevzali najmä 
do návrhu nariadenia. Okrem toho spoločná pozícia preberá takmer všetky pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ktoré Komisia mohla úplne alebo čiastočne 
prijať. 

Komisia sa preto domnieva, že táto jednomyseľne prijatá spoločná pozícia predstavuje dobrý 
základ dohody s Európskym parlamentom v druhom čítaní a prijíma ju s uvedenými 
pripomienkami a výhradami. 
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PRÍLOHA  

VYHLÁSENIE RADY A KOMISIE 

„Rada a Komisia sa domnievajú, že o splnenie cieľov tejto smernice, ktorými je zvýšenie 
bezpečnosti lodí a predchádzanie znečisťovaniu morí, by sa malo usilovať aj na 
medzinárodnej úrovni. Členské štáty a Komisia by preto v snahe o spoluprácu s inými členmi 
IMO mali IMO navrhnúť vypracovanie medzinárodného kódexu pre uznané organizácie.  

Na základe zásad tejto smernice by mal tento kódex podľa možnosti obsahovať: 

a) povinné požiadavky, ktoré musia uznané organizácie spĺňať, pokiaľ ide o štatutárnu úlohu. 
Okrem iného sem patria: všeobecné požiadavky ako napr. nezávislosť, nestrannosť, 
bezúhonnosť, spôsobilosť a zodpovednosť; požiadavky súvisiace s organizáciou, riadením 
a zdrojmi; požiadavky súvisiace s procesom osvedčovania; požiadavky súvisiace s riadením 
kvality; 

a 

b) rámec a postupy pre povinný audit, ktorého cieľom je overiť, či uznaná organizácia spĺňa 
požiadavky uvedené v písmene a).“ 
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