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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/…/ES

ze dne …

o souladu s požadavky na stát vlajky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

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

smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3,

                                               

1 Úř. věst. C 318, 23.12.2006, s. 195.
2 Úř. věst. C 229, 22.9.2006, s. 38.
3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 (Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008,

s. 140), společný postoj Rady ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne…(dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).



14288/2/08 REV 2 rk 2
DG C III A CS

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Bezpečnost námořní dopravy Společenství a občanů, kteří ji využívají, a ochrana životního 

prostředí by měly být vždy zajištěny.

(2) Pro mezinárodní námořní dopravu byl vytvořen komplexní rámec pro zvýšení námořní 

bezpečnosti a ochrany životního prostředí s ohledem na znečištění z lodí přijetím řady 

úmluv, jejichž depozitářem je Mezinárodní námořní organizace (IMO). 

(3) Podle ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982 

(UNCLOS) a úmluv, jejichž depozitářem je IMO (dále jen „úmluvy IMO“), odpovídají 

smluvní státy uvedených nástrojů za zveřejnění právních předpisů a za přijetí veškerých 

případných nezbytných opatření k tomu, aby se uvedené nástroje prováděly v plném 

rozsahu, a byla tak z hlediska bezpečnosti života na moři a ochrany mořského životního 

prostředí loď způsobilá k zamýšlenému provozu a obsazena způsobilým lodním 

personálem.

(4) Náležitou pozornost je třeba věnovat Úmluvě o práci na moři, přijaté Mezinárodní 

organizací práce v roce 2006, která rovněž zahrnuje povinnosti týkající se státu vlajky.
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(5) Dne9. října 2008 členské státy přijaly prohlášení, v nichž jednomyslně uznaly význam 

uplatňování mezinárodních úmluv vztahujících se na povinnosti státu vlajky s cílem zvýšit 

námořní bezpečnost a přispět k zabránění znečištění loděmi.

(6) Provádění postupů doporučených ze strany IMO v MSC/Circ.1140/ MEPC/Circ.424 ze dne 

20. prosince 2004 o převodu lodí mezi státy by mělo posílit ustanovení týkající se změny 

vlajky v úmluvách IMO a v právních předpisech Společenství o námořní bezpečnosti

a mělo by zvýšit transparentnost ve vztahu mezi státy vlajky v zájmu námořní bezpečnosti.

(7) Dostupnost informací o lodích plujících pod vlajkou členského státu, jakož i o lodích, které 

se již nenacházejí v rejstříku členského státu, by měla zvýšit transparentnost, pokud jde

o provoz flotily, a přispět k lepšímu sledování povinností státu vlajky a k zajištění stejných 

pravidel pro všechny správy.

(8) Ve snaze napomoci členským státům, aby dále zlepšovaly svou činnost jako státy vlajky, 

měla by správa těchto států být pravidelně podrobována auditu.
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(9) Certifikace kvality správních postupů v souladu s normami Mezinárodní organizace pro 

normalizaci ( ISO) nebo s rovnocennými normami by měla dále zajistit rovné podmínky 

pro všechny správy.

(10) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím 

Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi1.

(11) Jelikož cílů této směrnice, totiž zavedení a provádění příslušných opatření v oblasti 

politiky námořní dopravy, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států,

a proto jich může být z důvodu rozsahu a  účinků této směrnice lépe dosaženo na úrovni 

Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality, stanovenou

v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 

těchto cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

                                               

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Článek 1

Předmět

1. Účelem této směrnice je:

a) zajistit, aby členské státy účinně a důsledně plnily své povinnosti jako státy vlajky a

b) prohloubit bezpečnost a zabránit znečišťování z lodí plujících pod vlajkou členského 

státu.

2. Touto směrnicí nejsou dotčeny námořní předpisy Společenství, které jsou uvedeny

v čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 

5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění

z lodí (COSS)1, a směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999  o dohodě o úpravě 

pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel 

Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii 

(FST)2.

                                               

1 Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.
2 Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 33.
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Článek 2

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na správu toho státu, pod jehož vlajkou loď pluje. 

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „lodí“ loď nebo plavidlo, jež pluje pod vlajkou členského státu spadajícího do oblasti 

působnosti příslušných úmluv IMO a jež potřebují osvědčení;

b) „správou“ příslušné orgány členského státu, pod jehož vlajkou loď pluje;

c) „uznaným subjektem“ subjekt uznaný v souladu s nařízením (ES) č. …/… ze dne …, 

kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí

a prohlídkami lodí 1;

                                               

1 Úř. věst.: …
 Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení, datum jeho přijetí a odkaz na jeho vyhlášení

v Úředním věstníku.
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d) „osvědčeními“ zákonná osvědčení vydaná v souvislosti s příslušnými úmluvami IMO;

e) „auditem IMO“ audit provedený v souladu s ustanoveními rezoluce A.974 (24) přijaté 

shromážděním IMO dne 1. prosince 2005.

Článek 4

Podmínky  provozu lodi, které bylo uděleno právo 

plout pod vlajkou členského státu

1. Než dotyčný členský stát umožní provoz lodi, které bylo uděleno právo plout pod jeho 

vlajkou, přijme opatření, jež považuje za vhodná, aby zajistil, že příslušná loď splňuje 

platná mezinárodní pravidla a předpisy. Veškerými přiměřenými prostředky ověří zejména 

záznamy týkající se bezpečnosti lodi. V případě potřeby konzultuje bývalý stát vlajky

s cílem stanovit, zda byly odstraněny všechny vzniklé nedostatky či problémy týkající se 

bezpečnosti, které bývalý stát vlajky zjistil jako nedořešené.

2. Kdykoli další stát vlajky požádá o informace o lodi, která dříve plula pod vlajkou 

některého členského státu, poskytne tento členský stát neprodleně dožadujícímu se státu 

vlajky podrobnosti o vzniklých nedostatcích či jakékoli další důležité informace týkající se 

bezpečnosti. 
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Článek 5

Zadržení lodě plující pod vlajkou členského státu

V případě, že správa členského státu obdrží informace o tom, že loď plující pod vlajkou tohoto

členského státu byla zadržena státem přístavu, dohlédne v souladu s postupy stanovenými pro tento 

účel na to, aby byla loď uvedena do souladu s příslušnými úmluvami IMO. 

Článek 6

Doprovodná opatření

Členské státy zajistí, aby byly pro účely této směrnice uchovávány a rychle dostupné alespoň tyto

informace týkající se lodí plujících pod jejich vlajkou :

a) údaje o lodi (název, číslo IMO atd.);

b) data prohlídek, včetně případných dodatečných a doplňkových prohlídek a auditů;

c) identifikace uznaných subjektů zapojených do certifikace a klasifikace lodi;

d) identifikace příslušného orgánu, který provedl inspekce lodi podle ustanovení o státní 

přístavní inspekci, a data těchto inspekcí;
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e) výsledek státní přístavní inspekce (nedostatky: ano nebo ne; zadržení: ano nebo ne);

f) informace o námořních nehodách;

g) identifikace lodí, které během posledních dvanácti měsíců ukončily plavbu pod vlajkou 

dotyčného členského státu.

Článek 7

Audity ve státě vlajky

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby byla jejich správa alespoň jednou za sedm let 

podrobena auditu IMO, s výhradou kladné odpovědi IMO na včasnou žádost daného členského 

státu, a zveřejní výsledek tohoto auditu v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy

o zachování důvěrnosti.

Tento článek se použije do… nebo dříve, jak stanoví Komise regulativním postupem podle

čl. 10 odst. 2, pokud vstoupí v platnost povinný systém auditu členského státu IMO.

                                               

 Pro Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající osmi letům ode dne vstupu této směrnice
v platnost.
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Článek 8

Systém řízení kvality a vnitřní hodnocení

1. Do …**každý členský stát vypracuje, zavede a udržuje systém řízení kvality týkající se 

operativních částí činností správy prováděné státem vlajky. Tento systém kvality by měl 

být certifikován v souladu s příslušnými mezinárodními normami kvality. 

2. Členské státy, které jsou uvedeny na černé listině nebo které jsou dva roky po sobě na šedé 

listině zveřejněné v nejnovější výroční zprávě Pařížského memoranda o porozumění

o státní přístavní inspekci, poskytnou Komisi zprávu o své činnosti jakožto státu vlajky 

nejpozději čtyři měsíce po zveřejnění této výroční zprávy. 

Ve zprávě se uvede analýza hlavních důvodů nesouladu, v jehož důsledku došlo

k zadržením, jakož i nedostatků, jež vedly k zápisu na černou nebo šedou listinu.

Článek 9

Zprávy

Každých pět let a poprvé do …* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě  zprávu

o uplatňování této směrnice. 

Tato zpráva bude obsahovat posouzení činnosti členských států jakožto států vlajky.

                                               

** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající třem rokům ode dne vstupu této směrnice
v platnost.

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající třem rokům ode dne vstupu této směrnice
v platnost.
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Článek 10

Postup projednávání ve výboru

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

zřízený článkem 3 nařízení (ES) č. 2099/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES

s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

Článek 11

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu

s touto směrnicí nejpozději do …*. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

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

být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, 

které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

                                               

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající 24 měsícům ode dne vstupu této směrnice
v platnost.
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Článek 12

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V 

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. Úvod

Dne 24. února 2006 Komise předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o souladu s požadavky na stát vlajky1 jako jeden z návrhů třetího balíčku o námořní 

bezpečnosti.

Dne 29. března 2007 Evropský parlament hlasoval v prvním čtení2 o svém stanovisku.

Dne 9. října 2008 Rada dosáhla politické dohody o návrhu směrnice. Po právní a jazykové 

revizi Rada přijala dne 9. prosince 2008 společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy.

Při své práci Rada rovněž vzala v úvahu stanovisko Evropského hospodářského a sociálního 

výboru3 a Výboru regionů4.

                                               
1 Dokument 6843/06.
2 Dokument 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (dosud nezveřejněno v Úředním 

věstníku).
3 Dokument CESE 1177/2006 ze dne 13.9.2006 (Úř. věst. C 318 ze dne 23.12.2006, s. 195–

201).
4 Dokument CdR 43/2006 ze dne 15.6.2006 (Úř. věst. C 229 ze dne 22.9.2006, s. 38).
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II. Analýza společného postoje

Obecná analýza

Návrh směrnice o souladu s požadavky na stát vlajky je součástí třetího balíčku o námořní 

bezpečnosti, který Komise předložila na konci roku 2005. Hlavním cílem tohoto návrhu je 

zajistit, aby členské státy účinně plnily své povinnosti jako stát vlajky před přidělením i po 

přidělení své vlajky s cílem zlepšit námořní bezpečnost a zabránit znečišťování z lodí.

Přestože Rada souhlasí s Komisí, pokud jde o cíl návrhu, součástí přístupu Rady jsou 

závažnější úpravy původního návrhu. Řada navrhovaných ustanovení nebyla pro Radu 

přijatelná, jelikož znásobují stávající právní předpisy Společenství a ustanovení zahrnuté 

v jiných návrzích třetího balíčku o námořní bezpečnosti. Navrhovaná ustanovení stanovující 

povinnost ratifikace úmluv IMO nebyla pro členské státy přijatelná, zejména z ústavních 

důvodů. Společný postoj Rady se tudíž zaměřuje zejména na požadavek, že členské státy mají 

podrobit své námořní správy auditu IMO. Členské státy rovněž zajistí certifikaci kvality svých 

správních postupů v souladu s normami ISO či odpovídajícími mezinárodními normami. 

Společný postoj také zavádí povinnosti, které musí členské státy splnit, než umožní provoz 

lodi pod jejich vlajkou, a v případě zadržení lodě plující pod vlajkou členského státu státem 

přístavu.

Na základě tohoto přístupu společný postoj do značné míry pozměňuje původní návrh Komise 

tím, že přepracovává a vypouští několik částí znění. To znamená, že Rada nepřijala žádnou 

změnu uvedenou ve stanovisku, které Evropský parlament přijal v prvním čtení, související 

s těmito vypuštěnými částmi.
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Zároveň se společným postojem i prohlášení zástupců vlád členských států Evropské unie5

potvrzuje jejich závazek vyvinout maximální úsilí, aby bylo zajištěno rychlé a účinné 

uplatňování mezinárodních úmluv o námořní bezpečnosti, pravidel IMO týkajících se 

povinností státu vlajky a auditu IMO.

Klíčové politické otázky

i) Audity ve státě vlajky

Rada se řídí návrhem Komise zavést nezávislý audit námořní správy členských států. 

Domnívá se však, že by se mělo zabránit tomu, aby byl v rámci Společenství vytvořen systém 

auditu souběžný se systémem zřízeným na mezinárodní úrovni prostřednictvím dobrovolného 

systému auditu členského státu IMO Společný postoj tedy v zájmu harmonizace postupů 

auditu a zajištění stejných podmínek stanoví povinnost pravidelně požadovat, aby byla správa 

podrobena auditu IMO, a zveřejnit výsledek tohoto auditu. Je stanoveno, že audit bude 

obnovován každých sedm let, a to se zohledněním dostupných zdrojů na úrovni IMO. 

Společný postoj dále zajišťuje, že jakmile se systém auditu IMO stane povinným, skončí 

platnost příslušných ustanovení směrnice, a to buď automaticky osm let po vstupu směrnice 

v platnost, nebo v případě potřeby dříve, a to na základě rozhodnutí Komise v souladu 

s pravidly projednávání ve výborech (regulativní postup).

                                               
5 Dokument 15859/08 ADD 1.
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ii) Systém řízení kvality

Rada podporuje návrh Komise zajistit, že námořní správy členských států splňují kritéria 

kvality související s řízením jejich úkolů. Rada však ve svém společném postoji zohledňuje 

zvláštní postavení různých dotčených útvarů a ponechává na členských státech, aby stanovily 

mezinárodní normy použitelné na certifikaci jednotlivých složek své správy. 

Rada rovněž sleduje cíl, jímž je zlepšit výkon členských států jakožto státu vlajky, a stanoví, 

že členské státy, které jsou uvedeny na černé listině nebo jsou dva roky po sobě na šedé 

listině sestavené na základě Pařížského memoranda o porozumění, jsou povinny podávat 

Komisi zprávy o činnosti. Prostřednictvím této zprávy budou určeny hlavní důvody 

nedostatečného plnění požadavků na stát vlajky dotčenými členskými státy. 

iii) Další požadavky na stát vlajky

Kromě výše uvedených dvou hlavních otázek Rada dále zjednodušila návrh Komise, pokud 

jde o opatření, jež je třeba přijmout před přidělením práva plout pod vlajkou členského státu 

a v případě zadržení lodě plující pod vlajkou členského státu státem přístavu. V tomto ohledu 

Rada považuje za vhodné, aby členské státy v rámci směrnice rozhodly, která opatření je 

třeba přijmout s cílem zajistit, aby dotyčná loď splňovala použitelná mezinárodní pravidla 

a předpisy nebo s nimi byla uváděna v soulad. 
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III. Závěr

Rada se domnívá, že její společný postoj je nástrojem k zajištění vysoké kvality, pokud jde 

o způsob, jímž členské státy plní úkoly, které mají jakožto stát vlajky. 

Rada bere na vědomí kontakty, k nimž došlo s Evropským parlamentem ohledně tohoto 

návrhu v rámci jednání o dalších návrzích třetího balíčku o námořní bezpečnosti. Očekává 

rychlé dosažení dohody o znění umožňující přijetí této směrnice.

____________________
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Předmět: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát 

vlajky [první čtení] (LA+ P)
– přijetí
a) společného postoje
b) odůvodnění Rady
– prohlášení

PROHLÁŠENÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ

O NÁMOŘNÍ BEZPEČNOSTI

ČLENSKÉ STÁTY SE PEVNĚ ZAVAZUJÍ:

1. dále zlepšovat kvalitu a výkonnost svých námořních správ, aby všechny vlajky členských 

států byly uvedeny na bílém seznamu Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní 

inspekci nejpozději do roku 2012;
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2. jednat v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) s cílem dospět co možná nejdříve 

k dohodě o obecně přijatelném mezinárodním rámci upravujícím odpovědnost a náhradu škod 

v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři;

3. nejpozději 1. ledna 2012 vyjádřit souhlas se závazkem plnění těchto mezinárodních úmluv:

- úmluvy uvedené v části I bodu 6 „předpisů k provádění závazných nástrojů IMO“, 

včetně příslušných protokolů a změn těchto úmluv, jakož i všechny nástroje, které jsou 

podle těchto úmluv závazné ve znění platných ke dni přijetí tohoto prohlášení;

- Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním 

ropou z roku 1992;

- Mezinárodní úmluva o zřízení Mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených 

ropným znečištěním z roku 1992;

- Protokol z roku 1996 k Úmluvě o omezeních občanskoprávní odpovědnosti v oblasti 

námořních pohledávek z roku 1976, a případně s vypovězením této základní úmluvy;

- Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním 

ropnými palivy z roku 2001;

- Protokol z roku 2003 k Mezinárodní úmluvě o zřízení Mezinárodního fondu pro náhradu 

škod způsobených ropným znečištěním z roku 1992;
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4. nejpozději do 1. ledna 2013 vyjádřit souhlas se závazkem plnění Nairobské mezinárodní 

úmluvy o odstraňování vraků lodí z roku 2007, nebo v případě vnitrozemských členských 

států, přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, že lodě plující pod jejich vlajkou jsou 

držiteli osvědčení vydaného některou ze stran této úmluvy;

5. vyjádřit ochotu uplatňovat části 1 a 2 „předpisů k provádění závazných nástrojů IMO“ 

z roku 2007, které byly přijaty IMO prostřednictvím rezoluce shromáždění A.996(25) 

a podrobit své správy auditu IMO;

6. jednat v souladu s příslušnými ustanoveními přílohy a dodatku k rezoluci IMO A.996(25) 

o provádění nástrojů IMO státy vlajky za účelem zajištění skutečnosti, aby příslušné správy 

mohly odpovídajícím způsobem uplatňovat ustanovení mezinárodních úmluv;

7. přijmout všechna odpovídající opatření v rámci Společenství a ve spolupráci s ostatními členy 

IMO v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) za účelem zavedení povinného 

uplatňování části 1 a 2 předpisů k provádění závazných nástrojů IMO, jakož i povinného 

provádění systému auditu členských států IMO v celosvětovém měřítku s cílem minimalizace 

rozdílů existujících v rozsahu, v jakém státy plní své mezinárodní závazky státu vlajky, 

a tímto:

 přispívat ke zvyšování bezpečnosti, zabezpečení a ochrany mořského životního 

prostředí,

 zajišťovat rovnoprávné mezinárodní vztahy v oblasti lodní dopravy, které mají pro 

životaschopnost lodní dopravy EU zásadní význam;

8. Tímto prohlášením není dotčena pravomoc členských států jednat a uzavírat mezinárodní 

závazky v této oblasti, v souladu s jejich ústavními požadavky.

_________________
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 9.12.2008 
KOM(2008)848 v konečném znění 

2005/0236 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

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

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu 
s požadavky na stát vlajky 

(Text s významem pro EHP) 
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2005/0236 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

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

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu 
s požadavky na stát vlajky 

(Text s významem pro EHP) 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě  
(dokument KOM(2005)586 v konečném znění – 2005/0236COD): 

17.2.2006 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 13.9.2006 

Stanovisko Výboru regionů ze dne: 15.6.2006 

Stanovisko Evropského parlamentu v prvním čtení ze dne: 29.3.2007 

Datum přijetí společného postoje: 9.12.2008 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Cílem návrhu je, vzhledem k velkým rozdílům, které existují rovněž uvnitř EU, pokud jde o 
plnění mezinárodních závazků států vlajky v oblasti námořní bezpečnosti, jakož i vzhledem 
k prevenci znečištění z plavidel, zajistit, aby členské státy dostály svým závazkům účinným a 
koordinovaným způsobem. 

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 
Komise dochází k zjištění, že Rada po zásadním odmítnutí návrhu na svém zasedání v dubnu 
2008 uznala za nutné z právního aktu vyjmout některá důležitá ustanovení, například pokud 
jde o ratifikaci mezinárodních úmluv a závazného uplatňování ve Společenství Kodexu 
Mezinárodní námořní organizace (IMO) o státu vlajky. 

I když je text, který Rada schválila, méně ambiciózní než jeho návrh předložený Komisí, 
shledává Komise, že zejména ve společném postoji jiné zachovány tyto povinnosti 
vyplývající pro členské státy: 

– předtím, než plavidlu udělí oprávnění plout pod jeho vlajkou, musí členský stát ověřit, zda 
plavidlo odpovídá mezinárodním předpisům; 

– členský stát musí zajistit, aby plavidla oprávněná plout pod jeho vlajkou, jimž bylo 
zamezeno v další plavbě v rámci státní přístavní inspekci, odpovídala požadavkům 
příslušných úmluv IMO; 
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– do doby, než bude systém auditu IMO závazný, musí členský stát podrobit svoje námořní 
orgány takovému auditu a zveřejnit jeho výsledky; 

– členský stát musí zavést systém řízení kvality svých námořních orgánů, který je 
certifikovaný podle mezinárodních norem; 

– členský stát, jehož vlajka je na černé listině nebo po dobu dvou po sobě následujících let na 
šedé listině Pařížského memoranda o státní přístavní inspekci, poskytne Komisi zprávu o 
příčinách svého špatného výkonu. 

Tato závazná ustanovení vhodně podporují zlepšení kvality nejméně výkonných evropských 
vlajek. 

4. ZÁVĚRY 
Komise bere na vědomí pevný příslib členských států, který byl vyjádřen jejími zástupci 
v prohlášení podepsaném Radou, a sice a) ratifikovat nejdůležitější mezinárodní úmluvy 
týkající se námořní bezpečnosti, b) uplatnit Kodex IMO o státu vlajky, jakož i systém auditu 
souvisejících námořních orgánů a c) vybídnout IMO, aby tyto dva nástroje učinila celosvětově 
závaznými. 
Na základě výše uvedených skutečností proto Komise podporuje společný postoj, který byl 
jednohlasně přijat Radou, neboť představuje významný přínos ke konkrétnímu zlepšení 
kvality evropských vlajek a k podmínkám hospodářské soutěže ve Společenství. Tím bude 
zajištěno, že se vlajka nebude vybírat v závislosti na nejnižší míře požadavků. 
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