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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/.../ES

z

o plnení povinností vlajkového štátu

(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 29. marca 2007 (Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 140), 

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) Bezpečnosť lodnej dopravy Spoločenstva a občanov, ktorí ju využívajú, ako aj ochrana 

životného prostredia by sa mali vždy zabezpečiť.

(2) V súvislosti s medzinárodnou lodnou dopravou sa prijatím niekoľkých dohovorov, ktorých 

depozitárom je Medzinárodná námorná organizácia (ďalej len "IMO"), zriadil komplexný 

rámec, ktorý zlepšuje námornú bezpečnosť a ochranu životného prostredia, pokiaľ ide

o znečisťovanie z lodí.

(3) Podľa ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 

1982 (UNCLOS) a dohovorov, ktorých depozitárom je IMO (ďalej len "dohovory IMO"), 

štáty, ktoré sú zmluvnou stranou týchto nástrojov, sú zodpovedné za prijatie zákonov

a iných právnych predpisov a všetkých ostatných krokov, ktoré môžu byť potrebné, aby 

tieto nástroje nadobudli úplnú účinnosť s cieľom zabezpečiť, aby z hľadiska bezpečnosti 

ľudského života na mori a ochrany morského životného prostredia bola loď spôsobilá na 

určenú prevádzku, a aby bola obsadená spôsobilou posádkou.

(4) Musí sa zohľadniť dohovor o práci na mori prijatý Medzinárodnou organizáciou práce 

(ILO) v roku 2006, ktorý sa tiež zaoberá povinnosťami vlajkového štátu.
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(5) Členské štáty 9. októbra 2008 prijali vyhlásenie, v ktorom jednomyseľne uznali význam 

uplatňovania medzinárodných dohovorov týkajúcich sa povinností vlajkových štátov

s cieľom zlepšiť námornú bezpečnosť a prispieť k zabráneniu znečisťovania z lodí.

(6) Vykonávanie postupov odporúčaných IMO v dokumente MSC/Circ.1140/ MEPC/Circ.424 

z 20. decembra 2004 o prevode lodí medzi štátmi by malo posilniť ustanovenia dohovorov

IMO a právnych predpisov Spoločenstva o námornej bezpečnosti týkajúce sa zmeny vlajky

a malo by zvýšiť transparentnosť vo vzťahu medzi vlajkovými štátmi v záujme námornej 

bezpečnosti.

(7) Dostupnosť informácií o lodiach plaviacich sa pod vlajkou členského štátu, ako aj

o lodiach, ktoré boli vyradené z registra členského štátu, by mala zlepšiť transparentnosť 

výkonu vysoko kvalitnej flotily a malo by prispieť k lepšiemu monitorovaniu povinností 

vlajkového štátu a zabezpečeniu rovnakých podmienok medzi úradmi.

(8) Aby sa členským štátom pomohlo pri ďalšom zlepšovaní plnenia funkcie vlajkového štátu, 

mali by zabezpečiť pravidelný audit svojich úradov.
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(9) Osvedčovanie kvality správnych postupov v súlade s normami Medzinárodnej organizácie 

pre normalizáciu (ISO) alebo rovnocennými normami by malo ďalej zabezpečiť rovnaké 

podmienky medzi úradmi.

(10) 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 Komisiu1.

(11) Keďže ciele tejto smernice, a to zavedenie a vykonávanie primeraných opatrení v oblasti 

námornej dopravnej politiky, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 

štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov 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 týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

                                               

1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Článok 1

Predmet úpravy

1. Účelom tejto smernice je:

a) zabezpečiť, aby členské štáty účinne a dôsledne plnili povinnosti vlajkového štátu; a

b) zlepšiť bezpečnosť a predísť znečisťovaniu z lodí plaviacich sa pod vlajkou 

členského štátu.

2. Touto smernicou nie sú dotknuté právne predpisy Spoločenstva v oblasti námornej 

dopravy, ako sú uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori

a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS)1, a smernica Rady 1999/63/ES, ktorá sa týka 

Dohody o organizácii pracovného času námorníkov uzavretej Združením majiteľov lodí 

Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy

v Európskej únii (FST)2.

                                               

1 Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.
2 Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 33.
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Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na úrady štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „loď“ je loď alebo plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu, ktoré patria do 

rozsahu pôsobnosti príslušných dohovorov IMO a pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie;

b) „úrady“ sú príslušné orgány členského štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví;

c) „uznaná organizácia“ je organizácia uznaná v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu (ES) č. .../... o spoločných pravidlách a normách pre organizácie 

vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí1*;

                                               

1 Ú. v. EÚ L
* Ú. v.: prosím vložte číslo nariadenia, dátum prijatia a odkaz na uverejnenie.
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d) „osvedčenia“ sú  úradné osvedčenia vydané v súvislosti s príslušnými dohovormi 

IMO;

e) „audit IMO“ je audit vykonávaný v súlade s ustanoveniami rezolúcie A.973(24) 

prijatej zhromaždením IMO 1. decembra 2005;

Článok 4

Podmienky na umožnenie prevádzky lode

po udelení práva plaviť sa pod vlajkou členského štátu

1. Predtým, ako sa umožní prevádzkovanie lode, ktorej sa udelilo právo plaviť sa pod vlajkou 

členského štátu, príslušný členský štát prijme opatrenia, ktoré považuje za vhodné na to, 

aby zabezpečil, že daná loď spĺňa uplatniteľné medzinárodné pravidlá a predpisy. 

Predovšetkým preverí všetkými primeranými prostriedkami záznamy o lodi z hľadiska 

bezpečnosti. V prípade potreby konzultuje s úradom vlajkového štátu, v ktorom bola loď 

predtým zaregistrovaná, aby zistil, či zostávajú nevyriešené niektoré nedostatky alebo 

bezpečnostné otázky, ktoré uvedený štát identifikoval.

2. Ak úrad vlajkového štátu požiada o informácie o lodi, ktorá sa predtým plavila pod vlajkou 

členského štátu, tento členský štát urýchlene poskytne úradu vlajkového štátu, ktorý žiada

o informácie údaje o neodstránených nedostatkoch a akékoľvek ďalšie relevantné 

informácie týkajúce sa bezpečnosti.
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Článok 5

Zadržanie lode plaviacej sa pod vlajkou členského štátu

Ak boli úrady členského štátu informované o tom, že prístavný štát zadržal loď, ktorá sa plaví pod 

vlajkou uvedeného členského štátu, dozrú podľa postupov, ktoré pre tento prípad stanovili že loď 

spĺňa relevantné dohovory IMO.

Článok 6

Sprievodné opatrenia

Členské štáty zabezpečia, aby boli na účely tejto smernice ľahko dostupné aspoň nasledujúce 

informácie o lodiach, ktoré sa plavia pod ich vlajkou:

a) údaje o lodi (názov, číslo IMO atď.);

b) dátumy prehliadok vrátane prípadných dodatočných a doplňujúcich prehliadok a dátumy 

auditov;

c) identifikácia uznaných organizácií zapojených do osvedčovania a klasifikácie lode;

d) identifikácia príslušného orgánu, ktorý vykonal inšpekciu lode v súlade s ustanoveniami

o štátnej prístavnej kontrole, a dátumy inšpekcií;
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e) výsledky inšpekcií vykonaných v rámci štátnej prístavnej kontroly (nedostatky: áno alebo nie, 

zadržanie: áno alebo nie);

f) informácie o námorných nehodách;

g) identifikácia lodí, ktoré sa prestali plaviť pod vlajkou dotknutého členského štátu počas 

predchádzajúcich 12 mesiacov.

Článok 7

Audit vlajkového štátu

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa audit ich úradov uskutočnený IMO vykonal 

aspoň raz za sedem rokov, ak IMO kladne odpovedala na včasnú žiadosť dotknutého členského 

štátu, a zverejnia výsledky takéhoto auditu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi

o dôvernosti.

Platnosť tohto článku uplynie najneskôr …* alebo skôr ak to ustanoví Komisia v súlade 

s regulačným postupom uvedeným v článku 10 ods. 2, keď nadobudne platnosť povinný systém 

auditu členských štátov IMO.

                                               

* Ú. v.: osem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 8

Systém riadenia kvality a vnútorné hodnotenie

1. Do ... každý členský štát vytvorí, zavedie a udržiava systém riadenia kvality pre operačné 

časti činností svojich úradov, ktoré súvisia s funkciou vlajkového štátu. Takýto systém 

riadenia kvality sa osvedčuje v súlade s uplatniteľnými medzinárodnými normami kvality.

2. Členské štáty, ktoré sa nachádzajú na čiernom zozname alebo sa nachádzajú dva po sebe 

nasledujúce roky na sivom zozname uverejnenom v najnovšej výročnej správe Parížskeho 

memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole (ďalej len „Parížske MoP“), 

predložia Komisii správu o svojom výkone ako vlajkového štátu najneskôr štyri mesiace 

po zverejnení správy Parížskeho MoP.

V správe sa identifikujú a analyzujú hlavné dôvody nedostatočného plnenia, ktoré viedlo

k zadržaniu a nedostatkom, z ktorých vyplýva zaradenie do čierneho alebo sivého 

zoznamu.

Článok 9

Správy

Každých päť rokov a po prvýkrát do ... Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu

o uplatňovaní tejto smernice. 

Táto správa obsahuje hodnotenie výkonu členských štátov ako vlajkových štátov.

                                               

 Ú. v.: tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
 Ú. v.: tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 10

Výbor

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

ustanovený článkom 3 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

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

zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

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

Článok 11

Transpozícia

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

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

Komisiu.

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.

                                               

* Ú. v.: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

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

Európskej únie.

Článok 13

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V 

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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I. Úvod

Dňa 24. februára 2006 Komisia predložila návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady

o plnení povinností vlajkového štátu1 ako jeden z návrhov tvoriacich tretí balík námornej 

bezpečnosti.

Európsky parlament prijal stanovisko2 v prvom čítaní 29. marca 2007.

Rada dospela k politickej dohode o návrhu smernice 9. októbra 2008.  Po revízii znenia 

právnikmi lingvistami Rada prijala 9. decembra 2008 svoju spoločnú pozíciu v súlade 

s článkom 251 zmluvy.

V rámci svojej práce Rada zohľadnila stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho 

výboru3 a Výboru regiónov4.

                                               
1 Dokument 6843/06.
2 Dokument 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (zatiaľ neuverejnený v úradnom 

vestníku).
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).
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II. Analýza spoločnej pozície

Všeobecné súvislosti

Návrh smernice o plnení povinností vlajkového štátu je súčasťou tretieho balíka námornej 

bezpečnosti, ktorý Komisia predstavila koncom roka 2005. Hlavným cieľom tohto návrhu je 

zabezpečiť, aby členské štáty účinne plnili svoje povinnosti vlajkového štátu pred udelením 

práva plaviť sa pod ich vlajkou, ako aj potom, a to v záujme zlepšenia námornej bezpečnosti

a predchádzaniu znečisťovania z lodí.

Hoci Rada súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o cieľ návrhu, prístup Rady si vyžiadal dôležité 

úpravy pôvodného návrhu. Viacero navrhovaných ustanovení nebolo pre Radu prijateľných, 

pretože duplikujú existujúce právne predpisy Spoločenstva a ustanovenia už zahrnuté v iných 

návrhoch tvoriacich tretí balík námornej bezpečnosti. Navrhované ustanovenia, ktoré 

zavádzajú povinnú ratifikáciu dohovorov IMO, neboli prijateľné pre členské štáty 

predovšetkým z ústavných dôvodov. Spoločná pozícia Rady sa preto zameriava najmä na 

povinnosť členských štátov podriadiť svoje námorné úrady auditu IMO. Navyše členské štáty 

majú zabezpečiť osvedčovanie kvality svojich správnych postupov v súlade s normami ISO 

alebo rovnocennými medzinárodnými normami. V spoločnej pozícii sa okrem toho stanovujú 

povinnosti, ktoré musia členské štáty splniť pred tým, ako povolia lodi plaviť sa pod ich 

vlajkami, a v prípade zadržania lode plaviacej sa pod vlajkou členského štátu prístavným 

štátom. 

Výsledkom tohto prístupu je, že spoločná pozícia mení a dopĺňa vo veľkom rozsahu pôvodný 

návrh Komisie tak, že prepracováva jeho znenie a vypúšťa z textu viaceré časti. Z uvedeného 

vyplýva, že žiadne z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré Európsky parlament mal

v prvom čítaní k vypusteným častiam, Rada neprijala.
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Súčasne so spoločnou pozíciou zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie potvrdzujú 

vo vyhlásení5 svoj záväzok robiť všetko, čo je v ich silách, aby sa zabezpečilo rýchle a účinné 

uplatňovanie medzinárodných dohovorov o námornej bezpečnosti, predpisov IMO týkajúcich 

sa povinností vlajkového štátu a auditu IMO.

Kľúčové otázky politiky

i) Audit vlajkového štátu

Rada nadväzuje na návrh Komisie zaviesť nezávislý audit pre námorné úrady členských 

štátov. Na druhej strane sa však domnieva, že by sa nemal v rámci Spoločenstva vytvárať 

paralelný audit s auditom, ktorý už existuje na medzinárodnej úrovni vo forme dobrovoľného 

systému auditu členských štátov IMO. S cieľom zosúladiť audítorské postupy a zabezpečiť 

rovnaké podmienky sa preto v spoločnej pozícii ustanovuje povinnosť pravidelne žiadať IMO

o audit úradov a povinnosť uverejňovať výsledky tohto auditu. Interval medzi auditmi sa 

stanovuje na sedem rokov, pričom sa zohľadnia zdroje k dispozícii na úrovni IMO. 

V spoločnej pozícii sa navyše zabezpečuje, že keď sa systém auditu IMO stane povinným, 

príslušné ustanovenia smernice prestanú platiť, a to buď automaticky po ôsmich rokov odo 

dňa nadobudnutia účinnosti smernice, alebo prípadne skôr, ak o tom Komisia rozhodne

v súlade s komitologickými pravidlami (regulačný postup).

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

Rada podporuje návrh Komisie, ktorým sa má zabezpečiť, aby námorné úrady členských 

štátov spĺňali kritériá kvality týkajúce sa plnenia ich úloh. Rada však vo svojej spoločnej 

pozícii zohľadňuje špecifickú situáciu rôznych dotknutých útvarov a prenecháva členským 

štátom úlohu určiť medzinárodné štandardy, ktoré sa budú uplatňovať pri osvedčovaní 

jednotlivých častí ich úradov. 

Vzhľadom na cieľ posilnenia výkonu členského štátu ako vlajkového štátu Rada okrem toho 

ustanovuje, že členské štáty, ktoré sa nachádzajú na čiernom zozname alebo sa nachádzajú 

dva po sebe nasledujúce roky na sivom zozname vlajkových štátov vypracovanom Parížskym 

MoP, majú povinnosť predložiť Komisii správu o svojom výkone. Prostredníctvom takejto 

správy sa určia hlavné dôvody, prečo si daný členský štát neplní povinnosti vlajkového štátu. 

iii) Iné povinnosti vlajkového štátu

Okrem uvedených dvoch hlavných bodov Rada ešte zjednodušila návrh Komisie v súvislosti 

s opatreniami, ktoré sa majú prijať pred udelením práva plaviť sa pod vlajkou členského 

štátu, a v prípade zadržania lode plaviacej sa pod vlajkou členského štátu prístavným štátom. 

V tomto smere Rada v rámci smernice považuje za vhodné, aby členské štáty rozhodovali

o tom, ktoré opatrenia musia prijať, aby sa zabezpečilo, že daná loď spĺňa uplatniteľné 

medzinárodné pravidlá a predpisy alebo že ich bude spĺňať. 
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III. Záver

Rada je presvedčená, že jej spoločná pozícia je nástrojom zabezpečujúcim vysokú kvalitu, 

pokiaľ ide o spôsob, akým si členské štáty plnia úlohy, ktoré majú ako vlajkové štáty. 

Rada berie na vedomie kontakty, ktoré sa už nadviazali s Európskym parlamentom

v súvislosti s týmto návrhom v rámci rokovaní o iných návrhoch tvoriacich tretí balík 

námornej bezpečnosti.  Očakáva rýchlu dohodu o znení, ktorá by umožnila smernicu prijať.

____________________
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DODATOK K POZNÁMKE K BODU I/A
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: COREPER/RADA
Predmet: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkových

štátov [prvé čítanie] (LA + V)
– prijatie
a) spoločnej pozície
b) odôvodneného stanoviska Rady
– vyhlásenie

VYHLÁSENIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
O NÁMORNEJ BEZPEČNOSTI

ČLENSKÉ ŠTÁTY SA PEVNE ZAVÄZUJÚ:

1. Ďalej zlepšovať kvalitu a výkonnosť svojich námorných úradov, aby sa vlajky všetkých 
členských štátov dostali najneskôr do roku 2012 na biely zoznam Parížskeho memoranda o 
porozumení o štátnej prístavnej kontrole;
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2. Konať v rámci IMO s cieľom čo najskôr dosiahnuť dohodu o všeobecne prijateľnom 
medzinárodnom rámci, ktorý bude upravovať zodpovednosť a náhradu škody v súvislosti s 
prepravou nebezpečných a škodlivých látok po mori;

3. Najneskôr 1. januára 2012 vyjadriť svoj súhlas s tým, že budú viazané týmito 
medzinárodnými dohovormi:

– dohovory uvedené v časti I bode 6 kódexu pre vykonávanie povinných nástrojov IMO 
spoločne s ich protokolmi a ich zmenami a doplneniami, ako aj všetky nástroje, ktoré sú 
podľa týchto dohovorov povinné, v znení platnom ku dňu prijatia tohto vyhlásenia,

– Medzinárodný dohovor z roku 1992 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody 
spôsobené znečistením ropnými látkami,

– Medzinárodný dohovor z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu 
škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami,

– Protokol z roku 1996 k Dohovoru z roku 1976 o obmedzení občianskoprávnej 

zodpovednosti vo veci námorných pohľadávok a, ak to bude možné, vypovedať 

základný dohovor,

– Medzinárodný dohovor z roku 2001 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody 
spôsobené znečistením ropnými látkami,

– Protokol z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1992 o zriadení 
medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia 
ropnými látkami;
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4. Najneskôr 1. januára 2013 vyjadriť súhlas s tým, že budú viazané Medzinárodným 
dohovorom o odstraňovaní vrakov prijatým v roku 2007 v Nairobi alebo, v prípade 
vnútrozemských členských štátov, prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že lode, 
ktoré sa plavia pod ich vlajkou, majú potvrdenie vydané jednou zo zmluvných strán dohovoru;

5. Vyjadriť svoju ochotu uplatňovať časti 1 a 2 kódexu pre vykonávanie povinných nástrojov 
IMO, ktorý IMO prijala prostredníctvom rezolúcie zhromaždenia A.996(25), a umožniť IMO 
vykonať audit ich úradov;

6. Konať v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy a dodatku k rezolúcii IMO A.996(25) o 
vykonávaní nástrojov IMO vlajkovými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby ich príslušné úrady 
boli schopné riadne presadzovať ustanovenia medzinárodných dohovorov;

7. Prijať všetky vhodné kroky v rámci Spoločenstva a v spolupráci s inými členmi 
Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) tak, aby sa časti 1 a 2 kódexu pre vykonávanie 
povinných nástrojov IMO, ako aj systém auditu členských štátov IMO stali celosvetovo 
povinnými, čo by viedlo k minimalizovaniu rozdielov v plnení medzinárodných povinností 
vlajkových štátov, a tak:

 prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a ochrany morského prostredia,

 zabezpečiť rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni v oblasti lodnej dopravy, ktoré 
majú kľúčový význam pre životaschopnosť lodnej dopravy EÚ;

8. Toto vyhlásenie nemá vplyv na právomoc členských štátov konať a prijímať medzinárodné 

záväzky v tejto oblasti v súlade s ich ústavnými požiadavkami. 

_________________
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2005/0236 (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 o plnení povinností vlajkových štátov 

(Text s významom pre EHP) 

1. KONTEXT 

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade  
(dokument KOM(2005) 586 v konečnom znení – 2005/0236COD): 

17. 2. 2006 

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

Dátum stanoviska Výboru regiónov 15. 6. 2006 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 29. 3. 2007 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 9.12.2008 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Vzhľadom na pretrvávajúce výrazné rozdiely, aj v rámci EÚ, pokiaľ ide o plnenie 
medzinárodných povinností vlajkovými štátmi v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia 
znečisťovaniu plavidlami, je cieľom návrhu zabezpečiť, aby členské štáty plnili svoje 
povinnosti efektívne a koordinovane. 

3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 
Komisia poznamenáva, že Rada po vyjadrení zásadného nesúhlasu s návrhom na svojom 
zasadnutí v apríli 2008 uznala za potrebné stiahnuť zo smernice niektoré dôležité ustanovenia 
ako napr. tie, ktoré sa týkajú ratifikácie medzinárodných dohovorov a povinného uplatňovania 
v Spoločenstve Kódexu Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) týkajúceho sa 
vlajkového štátu. 

Aj keď je text, ktorý nakoniec Rada odsúhlasila, menej ambiciózny ako text navrhnutý 
Komisiou, Komisia skonštatovala, že podľa spoločnej pozície členské štáty naďalej musia 
zodpovedať za tieto povinnosti: 

- predtým, ako povolia plavidlu plaviť sa pod ich vlajkou, skontrolovať, či dodržiava 
medzinárodné pravidlá; 

- zabezpečiť, aby boli plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, ktoré boli zadržané prístavným 
štátom v rámci kontroly, v súlade s príslušnými dohovormi IMO; 



 

SK 3   SK 

- kým sa systém pre audit IMO nestane povinným, podrobiť svoje námorné úrady takémuto 
auditu a uverejniť výsledky; 

- zriadiť systém riadenia kvality svojich námorných úradov, ktorý by bol certifikovaný 
v súlade s medzinárodnými normami; 

- pokiaľ ide o vlajkové členské štáty uvedené na čiernej listine alebo počas dvoch po sebe 
nasledujúcich rokov na sivej listine Parížskeho memoranda o porozumení o kontrole 
prístavným štátom, podať Komisii správu o príčinách ich slabého výkonu; 

Tieto záväzné ustanovenia by mali podporiť zlepšenie kvality najmenej výkonných 
európskych vlajok. 

4. ZÁVERY 
Komisia berie na vedomie pevný záväzok členských štátov vyjadrený vo vyhlásení 
podpísanom ich zástupcami, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, a) ratifikovať základné 
medzinárodné dohovory v oblasti námornej bezpečnosti; b) uplatňovať Kódex IMO týkajúci 
sa vlajkového štátu, ako aj naň sa vzťahujúci systém pre audit námorných úradov; a c) 
podnietiť IMO, aby zabezpečila, že tieto dva nástroje budú povinné na celom svete. 
Vzhľadom na vyššie uvedené preto Komisia podporuje spoločnú pozíciu, ktorú Rada prijala 
jednohlasne, pretože prináša pridanú hodnotu, ktorá by mala umožniť účinné zlepšenie kvality 
európskych vlajok a zároveň zaviesť konkurenčné podmienky v Spoločenstve, ktorými by sa 
zabezpečilo, že výber vlajky sa nebude môcť uskutočniť na základe najnižšej úrovne 
požiadaviek. 
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