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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu 

Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti 

a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, 

pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech 

(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14112/2015), 

– s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti 

s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři z roku 1996 (dále jen „úmluva 

o nebezpečných a škodlivých látkách z roku 1996“), 

– s ohledem na Protokol z roku 2010 k úmluvě o nebezpečných a škodlivých látkách 

z roku 1996 („úmluva o nebezpečných a škodlivých látkách z roku 2010“), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 81 

a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování 

Evropské unie (C8-0409/2015), 

– s ohledem na Protokol č. 22 o postavení Dánska připojený ke Smlouvám, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/971/ES ze dne 18. listopadu 2002, kterým 

se členské státy zmocňují, aby v zájmu Společenství ratifikovaly Mezinárodní úmluvu 

o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných 

a škodlivých látek po moři z roku 1996 nebo aby k této úmluvě přistoupily (úmluva 

o nebezpečných a škodlivých látkách)1, 

– s ohledem na stanovisko Soudního dvora ze dne 14. října 20142, 

– s ohledem na své předběžné usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady3, 

– s ohledem na opatření Komise ze dne 4. října 2016, které učinila v návaznosti 

na uvedené předběžné usnesení, 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0078/2017), 

1. uděluje souhlas s ratifikací Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě 

o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných 

                                                 
1 Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 55. 
2 Stanovisko Soudního dvora ze dne 14. října 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2016)0260. 
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a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce 

v občanských věcech, ze strany členských států a s jejich přistoupením k tomuto 

protokolu v zájmu Evropské unie; 

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a také vládám 

a parlamentům členských států. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Mezinárodní úmluva o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou 

nebezpečných a škodlivých látek po moři z roku 1996 se zabývá odpovědností a náhradou 

škod plynoucích z přepravy nebezpečných a škodlivých látek po moři, včetně zkapalněného 

zemního plynu (LNG) a zkapalněného ropného plynu (LPG). Protokol z roku 2010 k úmluvě 

o nebezpečných a škodlivých látkách z roku 1996 obsahoval změny, které řešily problémy 

zjištěné v uvedené úmluvě, přičemž je nutné jej chápat, vykládat a uplatňovat společně 

s ustanoveními této úmluvy jako jedinou listinu, která se označuje za „úmluvu 

o nebezpečných a škodlivých látkách z roku 2010“.1 Úmluva o nebezpečných a škodlivých 

látkách z roku 1996 ani Protokol z roku 2010 k této úmluvě nevstoupily dosud v platnost. 

Úmluva o nebezpečných a škodlivých látkách z roku 2010 stanovuje objektivní odpovědnost 

vlastníka lodi, která přepravuje nebezpečné a škodlivé látky, za veškeré škody, které vzniknou 

v důsledku události související s přepravou těchto látek po moři a na palubě dané lodi. 

Z objektivní odpovědnosti vlastníka, jež je spojena s jeho povinností uzavřít pojištění nebo 

mít jinou finanční záruku k pokrytí jeho odpovědnosti za škody v rámci této úmluvy, existují 

omezené výjimky. A co je důležitější, zřizuje se zvláštní fond náhrad, jehož účelem je 

uhrazení náhrady kterékoli osobě, jež utrpěla škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných 

a škodlivých látek po moři, pokud tato osoba nemohla dostat úplnou a odpovídající náhradu 

škody od vlastníka lodi a jeho pojistitele. Celková výše dostupné náhrady činí 250 milionů 

zúčtovacích jednotek (přibližně 310 milionů EUR v dnešních směnných kurzech). Tato částka 

vychází z propracovaného systému příspěvků, které do uvedeného fondu platí v každém 

smluvním státě osoby přijímající nebezpečné a škodlivé látky. 

V kapitole IV úmluvy o nebezpečných a škodlivých látkách z roku 2010 jsou stanovena 

pravidla o příslušnosti soudů a uznávání a výkonu rozsudků, a její rozsah se tak překrývá 

s pravidly obsaženými v přepracovaném znění nařízení Brusel I. Posoudíme-li rozdíl mezi 

oběma režimy soudní příslušnosti, je zřejmé, že úmluva o nebezpečných a škodlivých látkách 

obsahuje spíše restriktivní režim týkající se soudní příslušnosti, který je v protikladu 

k několika soudním příslušnostem stanoveným v přepracovaném znění nařízení Brusel I. 

Zpravodaj se domnívá, že na základě velmi specifické úpravy soudní příslušnosti stanovené 

v úmluvě o nebezpečných a škodlivých látkách – zavedené ve snaze zabránit vyhledávání 

nejvhodnějšího soudního prostředí („forum shopping“), zajistit rovné zacházení s žadateli 

a zaručit řádný výkon spravedlnosti tím, že se zabrání potížím spojeným s řešením stejných 

záležitostí za účasti stejných odborníků, stejných svědků a stejných obžalovaných u různých 

soudů v několika jurisdikcích – jakož i kvůli očekávaným právním a praktickým potížím 

spojeným s uplatňováním režimu samostatné soudní příslušnosti v rámci Unie, oproti 

příslušnosti, která se vztahuje na další strany úmluvy o nebezpečných a škodlivých látkách, je 

odůvodněné požadovat výjimku z obecného uplatňování přepracovaného znění nařízení 

Brusel I. 

Dne 17. prosince 2015 obdržel Parlament dopis se žádostí o souhlas s návrhem rozhodnutí 

Rady o ratifikaci Protokolu z roku 2010 k úmluvě o nebezpečných a škodlivých látkách. 

                                                 
1  
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Vzhledem ke značným rozdílům mezi návrhem rozhodnutí Rady a původním návrhem 

Komise a po vyslechnutí Komise i Rady (28. ledna 2016) a konzultaci s právní službou 

Parlamentu (1. března 2016) se Výbor pro právní záležitosti rozhodl využít čl. 99 odst. 5 

jednacího řádu a vypracovat předběžnou zprávu s doporučeními ohledně změny uvedeného 

návrhu Rady. 

Hlavní rozdíly mezi návrhem rozhodnutí Rady a návrhem Komise s ohledem na aspekty 

týkající se justiční spolupráce v občanských věcech se vztahují na rozsah výlučné pravomoci 

Unie podle čl. 3 odst. 2 SFEU, na rozsah překrývání mezi kapitolou IV úmluvy 

o nebezpečných a škodlivých látkách z roku 2010 a přepracovaným nařízením Brusel 

I a na nutnost, aby členské státy ratifikovaly úmluvu ve stanovené lhůtě. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem zpravodaj navrhl vypracovat předběžnou zprávu, 

na jejímž základě by se ve spolupráci s Radou a Komisí dospělo k pozitivnímu výsledku, 

který by zajistil jednotnost, úplnost a účinnost práva Unie a také dodržování základní zásady, 

kterou je svěření pravomocí EU. Komise uvítala přijetí tohoto usnesení ze strany Parlamentu 

a potvrdila, že by byla připravena přijmout kompromisní řešení týkající se přiměřené 

prodloužené lhůty k ratifikaci úmluvy o nebezpečných a škodlivých látkách z roku 2010. 

Rada vzala usnesení Parlamentu na vědomí na zasedání pracovní skupiny pro námořní 

dopravu konaném dne 15. července a zjistila, že neexistuje možnost opětovného otevření 

diskuze o znění návrhu rozhodnutí Rady, jelikož spadá pod postup souhlasu, nikoli 

pod postup spolurozhodování. 

Zpravodaj se s ohledem na značný podíl nebezpečných a škodlivých látek v námořní nákladní 

dopravě, k celosvětovému charakteru námořní dopravy a také k přeshraničním dopadům, 

které události spojené s takovýmto nákladem většinou mívají, domnívá, že je v zájmu Unie 

jako celku, aby měla jednotný režim odpovědnosti, jenž by se vztahoval na škody na životním 

prostředí způsobené přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, jehož je možné 

docílit pouze tehdy, pokud budou doporučení Parlamentu řádně projednána v Radě 

a na Komisi. 

Zpravodaj proto doporučuje, aby Parlament udělil souhlas s ratifikací Protokolu z roku 2010 

k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou 

nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce 

v občanských věcech, ze strany členských států a s jejich přistoupením k tomuto protokolu 

v zájmu Evropské unie. 
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