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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/…/ES

z ...,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací

a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu

(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 regiónov2,

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 (zatiaľ neuverejnené v úradnom 

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

(1) Prijatím smernice 2002/59/ES1, posilnila Európska únia svoju schopnosť predchádzať 

situáciám, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské životy na mori a pre 

ochranu morského životného prostredia.

(2) Keďže táto smernica sa týka zmien a doplnení smernice 2002/59/ES, väčšina povinností v 

nej uvedených sa nebude vzťahovať na členské štáty, ktoré nemajú pobrežia a prístavy.

Takže jediné povinnosti, ktoré budú uplatniteľné na Rakúsko, Českú republiku, Maďarsko, 

Luxembursko alebo Slovensko sú povinnosti týkajúce sa lodí plaviacich sa pod vlajkou 

uvedených štátov, bez toho, aby bola dotknutá povinnosť spolupráce členských štátov na 

zabezpečení kontinuity medzi službami námornej dopravy a inými modálnymi službami 

riadenia dopravy, predovšetkým medzi riečnymi informačnými službami.

(3) Podľa tejto smernice by členské štáty, ktoré sú prímorské štáty možnosť výmeny 

informácií zozbieraných počas plnenia úloh monitorovania námornej dopravy, ktoré 

vykonávajú v oblastiach, ktoré patria do ich právomoci. Systém Spoločenstva na výmenu 

námorných informácií SafeSeaNet (ďalej len "SafeSeaNet"), ktorý vyvinula Komisia po 

dohode s členskými štátmi, zahŕňa na jednej strane sieť výmeny údajov a na strane druhej 

štandardizáciu hlavných disponibilných informácií o lodiach a ich náklade (predbežné 

oznámenia a správy). Umožňuje tak lokalizovať pri zdroji a poskytovať akémukoľvek 

orgánu presné a aktuálne informácie o lodiach v európskych vodách, o ich pohybe a o ich 

nebezpečnom alebo znečisťujúcom náklade, ako aj o incidentoch na mori.

                                               

1 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.
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(4) V tomto kontexte a s cieľom zabezpečiť operatívne využitie takto zozbieraných informácií 

je nevyhnutné, aby bola infraštruktúra potrebná na zber a výmenu údajov uvedených 

v tejto smernici a zavedená vnútroštátnymi orgánmi integrovaná do SafeSeaNet.

(5) Spomedzi informácií oznamovaných a vymieňaných na základe smernice 2002/59/ES sú 

osobitne dôležité informácie týkajúce sa presných charakteristík nebezpečného alebo 

znečisťujúceho tovaru prevážaného po mori. V tomto zmysle a v súvislosti s nedávnymi 

námornými nehodami je potrebné umožniť pobrežným orgánom, aby mali ľahší prístup 

k charakteristikám uhľovodíkov prepravovaných po mori, čo je podstatným faktorom pri 

voľbe najvhodnejších techník kontroly, a zabezpečiť im v naliehavom prípade priame 

spojenie s operátormi, ktorí najlepšie poznajú prepravovaný tovar.

(6) Automatické identifikačné systémy lodí (AIS – automatický identifikačný systém) uvedené 

v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori z 1. novembra 1974

umožňujú nielen zlepšiť možnosti monitorovania týchto lodí, ale predovšetkým im 

poskytujú vyššiu bezpečnosť v situáciách plavby v obmedzenom priestore. AIS bol preto 

zahrnutý medzi normatívne ustanovenia smernice 2002/59/ES. Vzhľadom na veľké 

množstvo kolízií rybárskych plavidiel, ktoré neboli zreteľne viditeľné pre obchodné lode, 

alebo ktoré obchodné lode vo svojom okolí nevideli, je žiadúce, aby sa uvedené opatrenie

vzťahovalo na rybárske plavidlá s dĺžkou viac ako 15 metrov. V rámci Európskeho fondu 

pre rybné hospodárstvo sa môže poskytnúť finančná pomoc na vybavenie palúb rybárskych 

plavidiel bezpečnostnými zariadeniami, ako je AIS.
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(7) Povinnosť vybavenia systémom AIS by sa mala chápať tak, že sa vyžaduje zabezpečenie 

nepretržitej prevádzky AIS okrem prípadov, keď medzinárodné pravidlá alebo normy 

ustanovujú ochranu navigačných informácií.

(8) Bolo by užitočné preskúmať možnú súčinnosť medzi AIS a systémami určovania polohy 

a komunikácie používanými v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva, ako je 

systém monitorovania plavidiel prostredníctvom satelitu. Na tento účel by mala Komisia v 

spolupráci s členskými štátmi posúdiť realizovateľnosť a stanoviť podrobné pravidlá 

integrácie AIS so systémami určovania polohy a komunikácie používanými v rámci 

spoločnej politiky rybného hospodárstva. Pri posudzovaní možností integrácie týchto 

systémov by sa mali brať do úvahy potreby a požiadavky kontroly rybárskych flotíl, najmä 

v oblasti bezpečnosti a dôvernosti zasielaných údajov.

(9) Smernica 2002/59/ES ustanovuje, že členské štáty majú prijať osobitné opatrenia voči 

lodiam, ktoré predstavujú potenciálne riziko z dôvodu svojho správania alebo svojho stavu. 

Z tohto dôvodu sa ukazuje ako žiaduce doplniť do zoznamu týchto lodí tie, ktoré nemajú

uspokojivé poistné krytie alebo finančné záruky, alebo tie, ktoré boli označené lodivodmi

alebo prístavnými orgánmi za lode so zjavnými nedostatkami, ktoré môžu ohroziť ich 

bezpečnú plavbu alebo predstavovať riziko pre životné prostredie.
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(10) V súlade so smernicou 2002/59/ES, s ohľadom na riziká, ktoré vznikajú pri výnimočne 

zlých poveternostných podmienkach, sa ukazuje ako nevyhnutné brať do úvahy 

potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu predstavovať pre plavbu ľadové kryhy. Ak preto 

príslušný úrad určený členským štátom na základe predpovedí týkajúcich sa stavu 

ľadových krýh, ktoré mu poskytla kvalifikovaná meteorologická informačná služba usúdi, 

že plavebné podmienky predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť ľudských životov alebo 

vážne riziko znečistenia, mal by na to upozorniť kapitánov lodí prítomných v oblasti jeho 

právomoci, alebo kapitánov, ktorí chcú vstúpiť do prístavov v príslušnej oblasti alebo ich 

opustiť. Dotknutý orgán by mal byť schopný prijať všetky vhodné opatrenia na 

zabezpečenie ochrany ľudských životov na mori a ochrany životného prostredia.

(11) Smernica 2002/59/ES ustanovuje, že členské štáty majú vypracovať plány, ktoré umožnia, 

pokiaľ si to situácia vyžiada, prijať lode v núdzi vo svojich prístavoch alebo na 

akomkoľvek inom chránenom mieste za čo možno najlepších podmienok, aby sa obmedzili 

dôsledky nehôd na mori. Avšak, s ohľadom na Usmernenia o miestach útočišťa pre lode, 

ktoré potrebujú pomoc, ktoré sú prílohou k rezolúcii A. 949 (23) Medzinárodnej námornej 

organizácie A.949(23) z 13. decembra 2003 (ďalej len „ rezolúcia IMO A.949(23)”), ktoré 

boli prijaté až po prijatí smernice 2002/59/ES a týkajúce sa skôr lodí, ktoré potrebujú 

pomoc, keď nie je ohrozená bezpečnosť ľudských životov, než lodí v núdzi, by sa uvedená

smernica mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť
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(12) Na základe rezolúcie IMO A.949(23) a na základe prác vykonaných v spolupráci Komisie, 

Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra”) a členských štátov sa 

však ukazuje ako nevyhnutné ustanoviť základné podmienky, ktoré musia byť obsiahnuté 

v plánoch pre lode, ktoré potrebujú pomoc, aby sa zabezpečila zosúladená a účinná 

realizácia uvedeného opatrenia a aby sa objasnil rozsah povinností prináležiacich členským 

štátom.

(13) Rezolúcia IMO A.949(23) má tvoriť základ pre všetky plány vypracované členskými 

štátmi tak, aby účinne reagovali na ohrozenie, ktoré spôsobujú lode, ktoré potrebujú 

pomoc. Členské štáty však pri posudzovaní rizík spojených s takýmto ohrozením môžu so 

zreteľom na svoju osobitnú situáciu zohľadniť iné faktory, ako napríklad použitie morskej 

vody na výrobu pitnej vody, ako aj výrobu elektriny.

(14) Ak existuje loď, ktorá potrebuje pomoc, môže byť potrebné rozhodnúť o jej prijatí v mieste 

útočišťa. Na tento účel je potrebné, aby dotknutý orgán vykonal predbežné vyhodnotenie 

situácie na základe informácií obsiahnutých v príslušnom pláne na prijímanie lodí v mieste 

útočišťa.
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(15) V plánoch na prijímanie lodí, ktoré potrebujú pomoc, by sa mala presne opísať postupnosť 

rozhodovania týkajúca sa signalizovania predmetných situácií a ich riešenia. Dotknuté 

orgány a ich právomoci by mali byť jasne opísané, rovnako ako prostriedky komunikácie 

medzi dotknutými stranami. Príslušné postupy by mali zabezpečiť, aby vhodné 

rozhodnutie prijali rýchlo na základe odborných znalostí a dostatočných informácií 

dostupných príslušnému úradu.

(16) Členské štáty by mali pri vypracúvaní plánov urobiť súpis údajov o potenciálnych 

miestach útočišťa v pobrežnej oblasti s cieľom umožniť príslušnému úradu v prípade 

nehody alebo incidentu na mori jasne a rýchlo identifikovať najvhodnejšie oblasti na 

prijatie lode, ktorá potrebuje pomoc. Takéto údaje by mali obsahovať opis určitých

charakteristík uvažovaných miest, zariadení a vybavenia, ktoré sú k dispozícii na uľahčenie 

prijatia lodí, ktoré potrebujú pomoc, alebo na riešenie dôsledkov nehody alebo znečistenia.

(17) Je dôležité, aby bol vhodným spôsobom uverejnený zoznam príslušných úradov

zodpovedných za rozhodovanie o prijatí lode v mieste útočišťa, ako aj úradov

zodpovedných za prijatie žiadostí o poskytnutie útočišťa a následný postup. Prístup k 

relevantným informáciám sa taktiež môže ukázať ako užitočný pre strany zainteresované 

do operácií námornej pomoci, vrátane spoločností zabezpečujúcich pomoc a remorkáž, a 

orgány susediacich členských štátov, ktoré môžu byť pravdepodobne zasiahnuté núdzovou 

situáciou na mori.
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(18) Špecifickou funkciou opatrení na monitorovanie lodnej dopravy a určovanie trasy lodí je 

umožniť členským štátom, aby mohli reálne poznať lode pohybujúce sa vo vodách 

spadajúcich pod ich právomoc, a teda umožniť im, ak je to potrebné, účinnejšie 

predchádzať potenciálnym rizikám. Vzájomné poskytovanie zozbieraných informácií 

pomáha zlepšiť ich kvalitu a uľahčuje ich spracovanie.

(19) V súlade so smernicou 2002/59/ES dosiahli členské štáty a Komisia významný pokrok 

v oblasti harmonizácie výmeny údajov elektronickou cestou, najmä pokiaľ ide o prepravu 

nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru. SafeSeaNet, vyvíjaný od roku 2002, by sa mal 

teraz zaviesť ako referenčná sieť na úrovni Spoločenstva.

(20) Pokrok dosiahnutý v nových technológiách a hlavne v ich vesmírnych aplikáciách, akými 

sú vysielacie zariadenia na monitorovanie lodí, zobrazovacie systémy alebo globálny 

navigačný satelitný systém (GNSS), dnes umožňujú rozšíriť monitorovanie námornej 

dopravy ďalej od pobrežia a tak zabezpečiť lepšie pokrytie európskych vôd, aj pomocou

systémov identifikácie a sledovania lodí na veľkú vzdialenosť (systémy LRIT). Ak sa majú 

takéto nástroje stať integrovanou súčasťou monitorovacieho a informačného systému pre 

lodnú dopravu, zriadeného smernicou 2002/59/ES, je potrebná plná spolupráca na 

uvedených činnostiach v rámci Spoločenstva.

(21) Na zaručenie čo najlepšieho využívania informácií, harmonizovaného na úrovni 

Spoločenstva, zozbieraných informácií podľa smernice 2002/59/ES a týkajúcich sa 

námornej bezpečnosti, by mala byť Komisia oprávnená, ak je to potrebné, spracovávať a 

využívať tieto údaje a šíriť ich orgánom určeným členskými štátmi.
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(22) V tejto súvislosti vývoj systému „Equasis“ poukázal na dôležitosť podpory kultúry 

„bezpečnosti morí“, najmä medzi operátormi námornej dopravy. Komisia by mala byť 

schopná prispieť najmä prostredníctvom tohto systému k šíreniu akýchkoľvek informácií 

týkajúcich sa námornej bezpečnosti.

(23) 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)1, sústreďuje úlohy výborov zriadených na základe príslušných právnych 

predpisov Spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti, prevencie znečisťovania z lodí 

a ochrany životných a pracovných podmienok na palube. Z tohto dôvodu by sa mal 

existujúci výbor nahradiť výborom COSS.

(24) Taktiež je potrebné zohľadniť zmeny a doplnenia uvedených medzinárodných nástrojov.

(25) Opatrenia potrebné na vykonávanie 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 Komisiu2.

(26) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie smernice

2002/59/ES, aby sa uplatnili následné zmeny a doplnenia k medzinárodným dohovorom, 

protokolom, kódexom a rezolúciám súvisiacich s nimi. Keďže tieto opatrenia majú 

všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky uvedenej 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.

                                               

1 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).

2 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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(27) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, 

ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra1 poskytuje agentúra

potrebnú pomoc Komisii a členským štátom pri vykonávaní smernice 2002/59/ES.

(28) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva2 sa členské štáty 

vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, 

ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami 

na jej transpozíciu.

(29) Smernica 2002/59/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

                                               

1 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 1891/2006 (Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 1).

2 Ú. v. EÚ C 321, 31.12. 2003, s. 1.
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Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2002/59/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1) v článku 2 ods. 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Pokiaľ nie je ustanovené inak, táto smernica sa nevzťahuje na:“;

2) článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a) písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

i) úvodná veta sa nahrádza takto:

„Príslušné medzinárodné nástroje sú tieto nástroje v ich aktualizovanom 

znení:“;

ii) dopĺňajú sa tieto zarážky:

„– „rezolúcia A.917(22) IMO“ je rezolúcia 917(22) Medzinárodnej 

námornej organizácie nazvaná Usmernenia o používaní AIS na palube, 

zmenená a doplnená rezolúciou IMO A.956(23);
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– „rezolúcia A.949(23) IMO“ je rezolúcia 949(23) Medzinárodnej 

námornej organizácie nazvaná Usmernenia o miestach útočišťa pre lode, 

ktoré potrebujú pomoc,

– „rezolúcia A.950(23) IMO“ je rezolúcia 950(23) Medzinárodnej 

námornej organizácie nazvaná Služby námornej pomoci (MAS).”;

b) písmeno k) sa nahrádza takto:

„k)– „príslušné úrady“ sú orgány a organizácie určené členskými štátmi na 

vykonávanie úloh podľa tejto smernice;”;

c) dopĺňajú sa tieto písmená:

„s) „SafeSeaNet“ je systém Spoločenstva na výmenu námorných informácií 

vyvinutý Komisiou v spolupráci s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť 

vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva;

t) „pravidelná služba“ je prevádzkovaná séria plavieb na zabezpečenie spojenia 

medzi dvoma alebo viacerými prístavmi, buď podľa verejného časového 

harmonogramu alebo s pravidelnosťou či frekvenciou predstavujúcou 

rozoznateľnú systematickú sériu;
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u) „rybárske plavidlo“ je každé plavidlo vybavené na komerčné využívanie 

živých vodných zdrojov;

v) „loď, ktorá potrebuje pomoc“ je loď nachádzajúca sa v inej situácii než v tej, 

pri ktorej je potrebná záchrana osôb na palube, ktorá by mohla viesť k strate 

lode alebo k nebezpečenstvu súvisiacemu so životným prostredím alebo 

navigáciou.”;

3) vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Používanie automatických identifikačných systémov (AIS) rybárskymi plavidlami

„Každé rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov, ktoré sa plaví pod vlajkou 

členského štátu a ktoré je registrované v Spoločenstve alebo prevádzkované vo vnútorných 

vodách alebo v teritoriálnych morských vodách členského štátu alebo vykladajúce svoj 

úlovok v prístave členského štátu, musí byť vybavené AIS (trieda A) vyhovujúcim 

výkonnostným normám IMO a to v súlade s časovým harmonogramom uvedeným

v prílohe II časť I(3) .“

Rybárske plavidlá vybavené AIS udržiavajú tieto systémy v nepretržitej prevádzke. Za 

výnimočných okolností môže byť AIS vypnutý, ak to kapitán lode považuje za potrebné v 

záujme bezpečnosti alebo ochrany svojho plavidla.“;
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4) článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Povinnosti zasielateľa

Na prepravu alebo na naloženie na palubu lode v prístave členského štátu nesmie byť 

ponúkaný žiadny nebezpečný alebo znečisťujúci tovar, bez ohľadu na rozmery lode, pokiaľ 

nebolo kapitánovi alebo operátorovi predložené vyhlásenie obsahujúce tieto informácie:

a) informácie uvedené v prílohe I bod 2;

b) pre látky uvedené v prílohe I k dohovoru MARPOL kartu bezpečnostných údajov, 

ktoré upresňujú fyzikálno-chemické charakteristiky výrobkov vrátane viskozity 

vyjadrenej v cSt pri 50 ºC a hustoty pri 15 ºC,

c) núdzové telefónne čísla zasielateľa alebo akejkoľvek inej osoby alebo orgánu, ktoré 

majú k dispozícii informácie o fyzikálno-chemických charakteristikách výrobkov a o 

opatreniach, ktoré treba prijať v núdzovej situácii.

Je povinnosťou každého zasielateľa, aby kapitánovi alebo operátorovi predložil také 

vyhlásenie a aby zabezpečil, že zásielka ponúkaná na prepravu je skutočne zásielkou 

zodpovedajúcou vyhláseniu v súlade s prvým odsekom.“;
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5) v článku 16 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„d) „lode, ktoré neohlásili alebo nemajú osvedčenie o poistení alebo finančné záruky 

podľa akýchkoľvek právnych predpisov Spoločenstva a medzinárodných pravidiel;

e) lode, na ktoré lodivodi alebo prístavné orgány upozornili pre zjavné nedostatky, 

ktoré môžu ohroziť bezpečnosť plavby alebo predstavovať riziko pre životné

prostredie.“;

6) vkladá sa tento článok:

„Článok 18a

Opatrenia v prípade rizík vyplývajúcich z prítomnosti ľadu

1. Ak príslušné úrady usúdia, že vzhľadom na stav ľadových krýh existuje vážne 

ohrozenie bezpečnosti ľudských životov na mori alebo ochrany ich námorných či 

pobrežných oblastí alebo námorných či pobrežných oblastí iných štátov:

a) poskytnú kapitánovi lode, ktorá sa nachádza v oblasti ich právomoci alebo 

ktorá má v úmysle vstúpiť do jedného z ich prístavov či ho opustiť, vhodné 

informácie o stave ľadových krýh, o odporúčaných trasách a o službách 

ľadoborcov v oblasti ich právomoci;
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b) bez toho, aby bola dotknutá povinnosť pomôcť lodiam, ktoré potrebujú pomoc

a iné povinnosti vyplývajúce z príslušných medzinárodných pravidiel, môžu 

požiadať, aby loď, ktorá sa nachádza v dotknutej oblasti a ktorá má v úmysle 

vstúpiť do prístavu či terminálu alebo ich opustiť, či opustiť oblasť kotviska, 

spĺňala požiadavky na odolnosť a výkonnosť zodpovedajúce stavu ľadových 

krýh v dotknutej oblasti.

2. Opatrenia prijaté podľa odseku 1 sa zakladajú, pokiaľ ide o údaje o stave ľadových 

krýh, na predpovediach týkajúcich sa stavu ľadových krýh a poveternostných 

podmienok poskytovaných kvalifikovanou meteorologickou informačnou službou 

uznanou členským štátom.“;

7) v článku 19 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Na tento účel odovzdajú príslušným vnútroštátnym úradom, na ich žiadosť, informácie 

uvedené v článku 12.“;

8) článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20 

Prijatie lodí, ktoré potrebujú pomoc, v miestach útočíšť

1. Prijatie alebo odmietnutie lode, ktorá potrebuje pomoc v mieste útočišťa je 

podmienené predchádzajúcim vyhodnotením situácie, ktoré sa uskutočňuje na 

základe plánu uvedeného v článku 20a, a rozhodnutím prijatým príslušným úradom.
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2. Úrady uvedené v odseku 1 sa pravidelne stretávajú, aby si vymieňali ich odborné

znalosti a zlepšili opatrenia prijaté podľa tohto článku. Môžu sa kedykoľvek stretnúť 

z dôvodu osobitných okolností.“;

9) vkladá sa tento článok:

„Článok 20a

Plány na prijímanie lodí, ktoré potrebujú pomoc

1. Členské štáty vypracujú plány reakcie na hrozby, ktoré predstavujú lode, ktoré 

potrebujú pomoc, nachádzajúce sa vo vodách patriacich do ich právomoci.

2. Plány uvedené v odseku 1 sa vypracúvajú po konzultácii s dotknutými stranami na 

základe rezolúcií IMO A.949(23) a A.950(23) a obsahujú aspoň tieto základné údaje:

a) označenie úradu alebo úradov zodpovedných za prijímanie žiadostí o 

poskytnutie útočišťa a následný postup;

b) označenie úradu príslušného na vyhodnotenie situácie a rozhodnutie o prijatí 

alebo odmietnutí lode, ktorá potrebuje pomoc, v mieste útočišťa;
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c) informácie o pobreží členských štátov, ktoré pomôžu pri vyhodnotení situácie 

lode, ktorá potrebuje pomoc, v mieste útočišťa vrátane opisu 

environmentálnych, ekonomických a sociálnych faktorov a prírodných 

podmienok;

d) postupy hodnotenia na prijatie alebo odmietnutie lode, ktorá potrebuje pomoc,

v mieste útočišťa;

e) zdroje a vybavenie vhodné na pomoc, záchranu a boj proti znečisteniu;

f) postupy pre medzinárodnú koordináciu a rozhodovanie;

g) zavedené postupy pre finančné záruky a zodpovednosť v prípade prijatia lode 

v mieste útočišťa.

3) Členské štáty zverejnia názov príslušného úradu uvedeného v článku 20 ods. 1 a 

úradov vymenovaných na prijímanie žiadostí o poskytnutie útočišťa a zodpovedných 

za následný postup.

Členské štáty na požiadanie poskytnú susediacim členským štátom relevantné 

informácie týkajúce sa plánov.
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Pri vykonávaní postupov ustanovených v plánoch na prijímanie lodí, ktoré potrebujú 

pomoc členské štáty zabezpečia, aby boli príslušné informácie k dispozícii stranám 

zainteresovaným do operácií.

Ak o to členské štáty požiadajú, tie členské štáty, ktoré prijímajú informácie v súlade 

s druhým a tretím pododsekom, sú viazané povinnosťou zachovávať ich dôvernosť.

4. Členské štáty najneskôr do…* informujú Komisiu o opatreniach prijatých v rámci 

uplatňovania tohto článku.”

10) vkladá sa tento článok:

„Článok 22a

SafeSeaNet

1. Na účely spracovania informácií uvedených v tejto smernici zriadia členské štáty na 

národnej alebo miestnej úrovni systémy na riadenie námorných informácií.

2. Systémy zriadené podľa odseku 1 umožnia operatívne využitie zozbieraných 

informácií a musia spĺňať najmä podmienky ustanovené v článku 14.

                                               

* Úradný vestník: 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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3. Na účely zabezpečenia efektívnej výmeny informácií uvedených v tejto smernici 

členské štáty zaistia, aby národné alebo miestne systémy zriadené na zber, 

spracovanie a uchovávanie týchto informácií mohli byť prepojené s SafeSeaNet. 

Komisia zabezpečí, aby SafeSeaNet bol schopný prevádzky 24 hodín denne.“;

11) článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

a) písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) rozšírenie rozsahu pôsobnosti monitorovacieho a informačného systému 

Spoločenstva pre lodnú dopravu a/alebo jeho aktualizácia s cieľom zlepšiť 

identifikáciu a monitorovanie lodí, pri zohľadnení vývoja v oblasti 

informačných a komunikačných technológií. Na tento účel spolupracujú 

členské štáty a Komisia, aby v prípade potreby zaviedli systémy povinného 

podávania správ, povinné služby námornej dopravy a vhodné systémy 

trasovania lodí, ktoré predložia IMO na schválenie. Členské štáty a Komisia 

taktiež spolupracujú v rámci dotknutých regionálnych alebo medzinárodných 

orgánov na vývoji systémov identifikácie a sledovania lodí na veľkú 

vzdialenosť.“
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b) dopĺňa sa toto písmeno:

„e) zabezpečenie prepojenia a interoperability národných systémov používaných 

na riadenie informácií uvedených v prílohe a rozvoj a aktualizáciu 

SafeSeaNet;“;

12) vkladá sa tento článok:

„Článok 23a

Spracovanie a riadenie informácií o námornej bezpečnosti

1. Komisia v prípade potreby zabezpečí spracovanie, využitie a šírenie informácií, ktoré 

sa zozbierali podľa tejto smernice, úradom určeným členskými štátmi.

2. Komisia ak je to vhodné prispeje k rozvoju a prevádzke systémov zberu a distribúcie 

údajov týkajúcich sa námornej bezpečnosti, najmä prostredníctvom systému Equasis

alebo akéhokoľvek iného rovnocenného verejného systému.“;



5719/3/08 REV 3 mmi 22
DG C 3 SK

13) článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28 

Výbor

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

lodí (COSS) ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 2099/2002*.

2. 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.

___________________
* 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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14) do prílohy II časť I sa dopĺňa tento bod:

„3. Rybárske plavidlá

Rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov podliehajú požiadavke na 

vybavenie ustanovenej v článku 6a podľa tohto časového harmonogramu:

– rybárske plavidlo, ktorého celková dĺžka je najmenej 24 metrov a nepresahuje 

45 metrov: najneskôr…*,

– rybárske plavidlá, ktorých celková dĺžka je najmenej 18 metrov a je menej ako

24 metrov: najneskôr…**,

– rybárske plavidlá, ktorých celková dĺžka je viac ako 15 metrov a je menej ako

18 metrov: najneskôr…***.

Novopostavené rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov, podlieha 

požiadavke na vybavenie ustanovenej v článku 6a od…****.“

                                               

* Úradný vestník: 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice
** Úradný vestník: 4 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
*** Úradný vestník: 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
**** Úradný vestník: 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 2

Transpozícia

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

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

týchto opatrení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz 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 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie.

                                               

* Úradný vestník: 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V 

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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I. ÚVOD

Komisia v decembri 2005 prijala svoj návrh1 smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou 

sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém 

Spoločenstva pre lodnú dopravu. Uvedený návrh sa zaslal Rade 13. januára 2006.

Európsky Parlament prijal svoje stanovisko v prvom čítaní 25. apríla 2007.

Hospodársky a sociálny výbor prijal svoje stanovisko 13. septembra 2006. 2

Výbor regiónov prijal svoje stanovisko 15. júna 2006. 3

V rámci spolurozhodovacieho postupu (článok 251 ZES) Rada 7. júna 2007 dosiahla politickú 

dohodu o návrhu smernice. Rada prijala svoju spoločnú pozíciu 6. júna 2008 po tom, čo ju 

preskúmali právnici lingvisti.

II. CIEĽ

Hlavným cieľom navrhovanej smernice je zmeniť a doplniť smernicu 2002/59/ES, aby sa 

zaviedli ďalšie opatrenia pre lepšiu bezpečnosť plavidiel a ochranu životného prostredia 

a harmonizovala realizácia „miest útočišťa“.

Návrh osobitne zahŕňa rozvoj systému Spoločenstva na výmenu námorných bezpečnostných 

informácií SafeSeaNet, určenie nezávislého orgánu na prijatie lodí v núdzi do miesta útočišťa 

zo strany členských štátov, opatrenia, ktoré je potrebné prijať pri výskyte ľadu, ako aj 

zaobchádzanie s nepoistenými loďami.  Návrh ďalej navrhuje, aby bolo používanie 

automatických identifikačných systémov (AIS – automatic identification systems) povinné 

pre rybárske plavidlá dlhšie ako 15 m a aby sa sprísnili povinností zasielateľa podávať 

informácie.

                                               
1 Dokument 5171/06 – KOM(2005) 589 v konečnom znení.
2 Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006.
3 Ú. v. EÚ C 229, 22.9.2006.
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III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

Všeobecne

Spoločná pozícia k uvedenému návrhu, ako ju odsúhlasila Rada, aktualizuje platnú smernicu 

s cieľom prispieť k väčšej námornej bezpečnosti. Hoci Rada súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide 

o cieľ návrhu, prístup Rady obsahoval určité úpravy zamerané na zvýšenie bezpečnosti 

rybárskych plavidiel s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov ich vybavením systémom AIS, 

stanovenie pravidiel pre prijatie alebo odmietnutie lodí v núdzi v miestach útočišťa a 

zlepšenie monitorovania lodí prostredníctvom systému na výmenu informácií SafeSeaNet.

Je potrebné poznamenať, že spoločná pozícia tiež zahŕňa viaceré ďalšie zmeny popri tých, 

ktoré sa navrhujú v stanovisku Európskeho parlamentu z prvého čítania, keďže ustanovenia 

z návrhu Komisie sa doplnili novými prvkami alebo sa úplne preformulovali.

Okrem toho došlo k niekoľkým textovým úpravám, ktoré objasňujú znenie alebo zabezpečujú 

celkovú súdržnosť smernice.

Počas rokovaní v rámci príslušných orgánov Rady sa za najdôležitejšie považovali dve 

závažné otázky, a to vybavenie rybárskych plavidiel systémami AIS a prijatie lodí v miestach 

útočišťa. 
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Špecifické otázky

A. Používanie automatických identifikačných systémov (AIS)

Používanie automatických identifikačných systémov (AIS, trieda A) rybárskymi 

plavidlami s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov, ktoré je jedným z hlavných prvkov 

zmenenej a doplnenej smernice, Rada akceptovala. Napriek tomu sa Rada domnieva, že 

je potrebné jasne určiť, na ktoré plavidlá sa táto povinnosť vzťahuje. Spoločná pozícia 

Rady preto upravuje návrh Komisie a presne určuje podmienky tohto kogentného 

ustanovenia.

Rada ďalej akceptovala pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu 17, 

a preto sa v smernici odkazuje na rezolúciu A.917 (22) IMO (Usmernenia o používaní 

AIS na palube).

Rada tiež prehodnotila harmonogram vykonávania (časť I prílohy II), ktorý navrhuje 

Komisia, aby zabezpečila, že časové obmedzenia budú môcť dotknuté strany prakticky 

splniť. Rada sa domnieva, že je potrebné uviesť, že plavidlá vybavené AIS udržiavajú 

tieto systémy v nepretržitej prevádzke, okrem určitých osobitných prípadov.

B. Prijatie lodí v miestach útočišťa

Rada sa domnieva, že pokiaľ ide o prijímanie lodí v miestach útočišťa, členské štáty by 

mali uplatňovať usmernenia IMO o miestach útočišťa pre lode, ktoré potrebujú pomoc 

(rezolúcia A.949(23) IMO), ktoré stanovujú, že členský štát má právo povoliť alebo 

odmietnuť plavidlu prístup do miesta útočišťa. Zmenou, ktorú Rada vykonala v návrhu 

Komisie sa ozrejmuje, že prijatie alebo odmietnutie lode, ktorá potrebuje pomoc 

v mieste útočišťa je podmienené predchádzajúcim vyhodnotením situácie, ktoré sa 

uskutočňuje na základe plánu na prijímanie lodí a rozhodnutím prijatým príslušným 

orgánom. Podľa Rady je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa plány na prijímanie lodí 

pripravili na základe usmernení rezolúcie A.949(23) IMO (Usmernenia IMO o miestach 

útočišťa pre lode, ktoré potrebujú pomoc) a rezolúcie A.950(23) (Služby námornej 

pomoci).
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Rada sa ďalej, na rozdiel od Komisie, domnieva, že plány na prijímanie lodí v núdzi by 

mali obsahovať informácie o pobreží členských štátov, čo by malo napomôcť pri 

vyhodnotení situácie lode, ktorá potrebuje pomoc, v mieste útočišťa. Rada v otázke 

súvisiacej s oznamovaním týchto plánov susedným členským štátom predostrela 

možnosť, aby členské štáty vyžadovali zachovanie dôvernosti.

Ďalšou otázkou vznesenou počas diskusií v rámci orgánov Rady v súvislosti s 

prijímaním v miestach útočišťa bola úloha „príslušného orgánu“. Rada doplnila ďalšie 

vymedzenie pojmu „príslušný orgán“ zamerané na lepšie pochopenie tohto pojmu a 

opísanie úlohy príslušného orgánu. Zámerom Rady je ponechať členským štátom 

dostatočnú pružnosť pri zriadení svojho príslušného orgánu pri riadnom zohľadnení ich 

interných administratívnych a organizačných štruktúr.

Ďalšie otázky

Okrem uvedených dvoch hlavných otázok Rada tiež zmenila návrh Komisie najmä pokiaľ ide 

o opatrenia v prípade ľadových krýh. V tejto otázke sa objasnilo, že príslušné orgány by mali 

postupovať bez toho, aby bola dotknutá povinnosť pomoci a príslušné medzinárodné pravidlá.

Pokiaľ ide o navrhované ustanovenie o finančných zárukách umožňujúce členským štátom 

požiadať prevádzkovateľa plavidla o predloženie potvrdenia o poistení alebo o finančnej 

záruke, Rada sa domnieva, že nie je vhodné odkazovať na iný návrh Komisie, ktorý sa skúma 

v rámci spolurozhodovacieho postupu (návrh o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných 

zárukách vlastníkov lodí).
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Pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti zmenenej a doplnenej smernice, lehota pre členské štáty 

na uvedenie do účinnosti vnútroštátnych vykonávacích opatrení týkajúcich sa uvedeného 

návrhu smernicu sa predlžuje z 12 na 18 mesiacov.

Pokiaľ ide o SafeSeaNet, spoločná pozícia Rady obsahuje ustanovenie vychádzajúce 

z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 65 Európskeho parlamentu, podľa ktorého Komisia

zabezpečí, aby bol SafeSeaNet schopný prevádzky 24 hodín denne.

IV. POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Spoločná pozícia zahŕňa niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho 

parlamentu z prvého čítania, ktoré zlepšujú alebo objasňujú znenie navrhovanej smernice.

Rada akceptovala v plnom rozsahu pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 17 a 65 Európskeho 

parlamentu (uvedené v dokumente 8724/07) a dohodla sa na prepracovaní pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhov 22 a 23 tak, aby článok 6a druhý odsek znel takto: „Rybárske plavidlá 

vybavené AIS udržiavajú tieto systémy v nepretržitej prevádzke. Za výnimočných okolností 

môže byť AIS vypnutý, ak to kapitán lode považuje za potrebné v záujme bezpečnosti alebo 

ochrany svojho plavidla.“
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Spoločná pozícia však nezohľadňuje všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pre Radu 

neboli prijateľné z rôznych dôvodov. Tak napríklad Rada nemohla akceptovať pozmeňujúce 

a doplňujúce návrhy 10, 11, 15, 18, 35 a 45, keďže ich zámerom je rozšírenie rozsahu 

pôsobnosti smernice. Rada nemohla akceptovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 5, 31, 32, 

33 a 34, vzťahujúce sa na príslušný orgán, pretože sú príliš špecifické a podrobné. Viedli by k 

organizačnej nepružnosti a neumožňujú zohľadnenie špecifických podmienok členských 

štátov. Pokiaľ ide o používanie AIS rybárskymi plavidlami, Rada podporuje dĺžku, ktorú 

navrhuje Komisia, pričom zohľadňuje aj ďalšie zmeny, týkajúce sa tejto oblasti, zahrnuté v 

spoločnej pozícii. Rada preto nemohla podporiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 24, 50 a 

51. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 8, 9, 38, 39, 40 a 41 sú podľa Rady nevhodné, pretože 

odkazujú na iný návrh tretieho balíka námornej bezpečnosti, ktorý sa ešte skúma v rámci 

spolurozhodovacieho postupu. Pokiaľ ide o výmenu dôverných informácií (pozmeňujúce a 

doplňujúce návrhy 7, 37, 44, 47 a 64), Rada sa domnieva, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy by mohli spôsobiť určité problémy v súvislosti s dôvernosťou dotknutých informácií. 

A nakoniec pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 50, 52, 53 a 54 stanovujúce, kedy 

rôzne rybárske plavidlá podliehajú ustanoveniam smernice, sa Rada domnieva, že 

harmonogram vykonávania uvedený v spoločnej pozícii by mohol byť pre dotknuté strany 

vhodnejší.

Rada sa tiež domnieva, že niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by boli vhodnejšie vo 

forme odôvodnení, napríklad pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 42 a 43.

V. ZÁVER

Rada sa domnieva, že spoločná pozícia umožňuje členským štátom prijať vhodné 

a preventívne opatrenia, ako aj správne reagovať na nebezpečné situácie.

Rada s potešením očakáva konštruktívne diskusie s Európskym parlamentom s cieľom 

skorého prijatia smernice.

__________________
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2005/0239 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o ES 
 

týkajúce sa 

spoločnej pozície prijatej Radou s cieľom prijať smernicu Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a 

informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu 

1. KONTEXT 

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 
[dokument KOM(2005) 589 v konečnom znení - 2005/0239 (COD)] 

9. 1. 2006 

Dátum stanoviska Výboru regiónov: 15. 6. 2006 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: 13. 9. 2006 

Dátum pozície Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 25. 4. 2007 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 6. 6. 2008 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Návrh smernice, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/59, ktorou sa zriaďuje monitorovací 
a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu, je jedným zo série opatrení 
zameraných na posilnenie a doplnenie existujúceho legislatívneho rámca v oblasti námornej 
bezpečnosti. 

Cieľom daného návrhu je doplniť, posilniť a spresniť existujúcu smernicu 2002/59/ES 
v týchto bodoch: 

• Spresnenie a posilnenie ustanovení súčasnej smernice, pokiaľ ide o prijatie 
plavidiel v núdzi na miestach vyhradených ako útočisko. Zámerom je nastoliť 
zásadu prijatia plavidiel v núdzi na mieste útočiska, s výnimkou prípadu, ak 
zhodnotenie situácie vedie k inému záveru. Takisto treba zabezpečiť, aby boli 
nezávislé orgány zodpovedné za určenie najvhodnejšieho miesta útočiska jasne 
určené a disponovali potrebnými údajmi na rýchle prijatie rozhodnutia, vrátane 
presných informácií o pobrežných oblastiach, ktoré by sa mohli využiť ako 
útočisko.  

• Povinnosť inštalácie prístrojového vybavenia (AIS – Automatic identification 
Systems), ktoré umožní automatickú identifikáciu rybárskych plavidiel s dĺžkou 
nad 15 metrov. Vďaka týmto zariadeniam sa zlepší identifikácia a lokalizovanie 
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rybárskych plavidiel predovšetkým obchodnými plavidlami a zmenší sa tak riziko 
nehôd, ktorým sú vystavené. 

• Zovšeobecnenie používania telematickej siete na výmenu údajov SafeSeaNet. 
Tento systém, ktorý vyvinula Komisia a prevádzkuje ho Európska námorná 
bezpečnostná agentúra, umožní námorným orgánom presne poznať pohyb 
plavidiel a ich nákladu. 

• Povinnosť zasielateľov poskytnúť kapitánovi podrobné informácie o náklade, čím 
sa okrem iného umožní zefektívniť zásah v prípade znečistenia, ak k nemu príde, 
vďaka lepšej znalosti fyzikálnych a chemických vlastností produktov. 

• Ustanovenia umožňujúce prímorským štátom prijať vhodné opatrenia na 
obmedzenie nebezpečenstva, ktoré pre plavbu môže predstavovať tvorba 
ľadových krýh v niektorých námorných zónach na severe Európskej únie. Táto 
otázka je obzvlášť dôležitá vzhľadom na zvýšené riziko spojené s nárastom 
objemu ropy prepravovanej v Baltskom mori. 

3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

Rada sa značne vzďaľuje od návrhu Komisie v jednom kľúčovom bode, a to v otázke miest 
útočiska, čo je pre Komisiu neprijateľné. Rada tým, že zrušila zásadu, podľa ktorej musia byť 
plavidlá v núdzi prijaté v mieste útočiska (s výhradou záveru vyplývajúceho zo zhodnotenia 
situácie), a zároveň zbavila členské štáty povinnosti zriadiť nezávislý orgán na zhodnotenie 
situácie a prijímanie rozhodnutí, vskutku citeľne obmedzila pôsobnosť návrhu Komisie.  

Komisia sa však domnieva, že táto nezávislosť je zásadná na to, aby sa včas a bez miestnych 
politických tlakov prijalo najlepšie rozhodnutie na zabezpečenie plavidla, ktoré sa ocitlo vo 
veľkých ťažkostiach, alebo na obmedzenie znečistenia, ak sa mu nedá vyhnúť, a zmenšenie 
jeho následkov aj pre susedné štáty. 

Komisia teda berie jednomyseľne prijatú spoločnú pozíciu Rady na vedomie, pričom 
zdôrazňuje, že v názoroch na uvedenú ústrednú otázku týkajúcu sa miest útočiska sa 
rozchádzajú. 

Komisia zároveň poznamenáva, že Rada sa k iným bodom jej návrhu pripája, konkrétne tým, 
že súhlasí, aby boli rybárske plavidlá dlhšie ako 15 metrov vybavené automatickým 
identifikačným systémom AIS na predchádzanie riziku zrážky, a uznáva, že je potrebné 
zaistiť, aby SafeSeaNet, t.j. sieť Spoločenstva na výmenu údajov o plavidlách, ich pohybe a 
nákladoch, fungoval nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni.  

4. PODROBNÉ PRIPOMIENKY KOMISIE 

4.1. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Komisiou a úplne alebo čiastočne 
prevzaté do spoločnej pozície 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 17, 20 a 22 sú užitočným objasnením návrhu Komisie, 
najmä pokiaľ ide o definovanie systému LRIT a doplnenie relevantného medzinárodného 
textu (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17). 
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4.2. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Komisiou, ale neprevzaté do 
spoločnej pozície 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 4, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 42, 43 a 48 
predstavovali z pohľadu Komisie spresnenia a/alebo užitočné doplnenia jej návrhu.  

Komisia úplne podporuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 5, 31 a 33 týkajúce sa zriadenia 
príslušných orgánov s požadovanými skúsenosťami a nezávislých v tom zmysle, že majú 
právomoc z vlastného podnetu prijímať rozhodnutia o prijatí plavidiel v núdzi na miestach 
vyhradených ako útočisko. 

Týka sa to aj pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 8, 34, 39 a 40 vzťahujúcich sa na zásadu 
prijatia v mieste útočiska. 

Komisia takisto podporila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 13, 14 a 24 vzťahujúce sa na 
vytvorenie európskeho strediska údajov pre identifikáciu a sledovanie lodí na veľké 
vzdialenosti LRIT. 

4.3. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamietnuté Komisiou a neprevzaté do 
spoločnej pozície 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2, 45 a 46, ktorých výsledkom je oddialenie inštalovania 
systému AIS na palubu rybárskych plavidiel, sú nezlučiteľné so všeobecným zámerom návrhu 
Komisie, keďže AIS je dôležitým opatrením, ktoré môže prispieť k záchrane ľudských 
životov. 

Komisia nepodporuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 týkajúci sa vytvorenia rozpočtovej 
položky nespadajúcej pod finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva určenej na 
vybavenie súčasnej flotily systémami AIS. Pripomína, že nástrojom na finančnú podporu 
inštalovania bezpečnostných zariadení ako AIS uplatniteľným na úrovni Spoločenstva je 
Európsky fond pre rybné hospodárstvo. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 vzťahujúci sa na plavidlá, ktoré potrebujú pomoc, 
presahuje rozsah pôsobnosti danej smernice. Rutinné zásahy pri plavidlách, ktoré potrebujú 
pomoc, by totiž v súlade so zásadou subsidiarity mali zostať v kompetencii členských štátov. 
Návrh Komisie sa týka miest útočiska pre plavidlá v núdzi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11, ktorým sa navrhuje odoprieť plavidlám, ktoré nemajú 
poistenie, vstup do teritoriálnych vôd členských štátov, je v rozpore s medzinárodným právom 
a Komisia ho preto neprijíma. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 21, 50, 51, 52, 53 a 54 týkajúce sa inštalovania vybavenia 
systémom AIS len na rybárskych plavidlách s dĺžkou viac ako 24 m (a nie 15 m ako navrhuje 
Komisia) obmedzujú rozsah pôsobnosti návrhu Komisie a sú preto neprijateľné. Najmenšie 
plavidlá (kratšie ako 24 m) sú totiž zároveň najviac vystavené rizikám zrážky. 

5. ZÁVERY 

Komisia berie na vedomie spoločnú pozíciu, ktorú Rada prijala jednomyseľným hlasovaním, 
ale pripomína, že má odlišné stanovisko v ústrednej otázke o miestach útočiska (zásada 
prijatia plavidiel v núdzi na miestach vyhradených ako útočisko a povinnosť členských štátov 
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zriadiť nezávislý orgán). 
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