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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-023 
které předložil Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpráva
Dominique Riquet A8-0165/2017
Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních 
osobních plavidel v liniové dopravě

Návrh směrnice (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Většina členských států již slučuje 
povinné prohlídky, které mají zajistit 
bezpečný provoz liniové dopravy loděmi 
typu ro-ro, s jinými typy prohlídek a 
inspekcí, je-li to možné, zejména s 
prohlídkami státu vlajky a státními 
přístavními inspekcemi. Aby se dále 
snížilo úsilí při inspekcích a co nejvíce 
prodloužila doba, po kterou lze loď 
komerčně využívat, měla by být tudíž 
plavidla, na něž se vztahují státní přístavní 
inspekce, převedena do působnosti 
směrnice 2009/16/ES a oblast působnosti 
této směrnice by se měla omezit na lodě 
typu ro-ro a vysokorychlostní osobní 
plavidla provozující liniovou dopravu mezi 
přístavy v členském státě nebo mezi 
přístavem v členském státě a přístavem v 
třetí zemi, je-li vlajka plavidla stejná jako 
vlajka dotčeného členského státu.

(3) Většina členských států již slučuje 
povinné prohlídky, které mají zajistit 
bezpečný provoz liniové dopravy loděmi 
typu ro-ro, s jinými typy prohlídek 
a inspekcí, je-li to možné, zejména 
s prohlídkami státu vlajky a státními 
přístavními inspekcemi. Aby se dále 
snížilo úsilí při inspekcích a co nejvíce 
prodloužila doba, po kterou lze loď 
komerčně využívat, a aby se současně 
nadále zajistily přísné bezpečnostní 
normy, které by neměly být oslabeny, měla 
by být plavidla, na něž se vztahují státní 
přístavní inspekce, převedena do 
působnosti směrnice 2009/16/ES a oblast 
působnosti této směrnice by se měla omezit 
na lodě typu ro-ro a vysokorychlostní 
osobní plavidla provozující liniovou 
dopravu mezi přístavy v členském státě 
nebo mezi přístavem v členském státě 
a přístavem v třetí zemi, je-li vlajka 
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plavidla stejná jako vlajka dotčeného 
členského státu. U lodí plujících pod 
vlajkou členského státu, a to lodí typu ro-
ro a vysokorychlostních osobních plavidel 
provozujících liniovou dopravu mezi 
členským státem a třetí zemí, je třeba 
uplatňovat režim směrnice 2009/16/ES, 
pokud vlajka plavidla není stejná jako 
vlajka dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Směrnice 1999/35/ES stanoví, že 
hostitelské státy musí každých 12 měsíců 
provádět zvláštní prohlídku a prohlídku 
během liniové dopravy. Ačkoli cílem 
tohoto požadavku bylo zaručit, že jsou tyto 
dvě inspekce prováděny tak, aby mezi nimi 
uplynula určitá doba, kontrola účelnosti v 
rámci programu REFIT ukázala, že tomu 
tak vždy není. Aby se odstranila 
dvojznačnost tohoto požadavku a zaručila 
společná úroveň bezpečnosti, mělo by být 
objasněno, že obě roční inspekce by měly 
být prováděny v pravidelných, přibližně 
šestiměsíčních intervalech.

(5) Směrnice 1999/35/ES stanoví, že 
hostitelské státy musí každých 12 měsíců 
provádět zvláštní prohlídku a prohlídku 
během liniové dopravy. Ačkoli cílem 
tohoto požadavku bylo zaručit, že jsou tyto 
dvě inspekce prováděny tak, aby mezi nimi 
uplynula dostatečná doba, kontrola 
účelnosti v rámci programu REFIT 
ukázala, že tomu tak vždy není. S cílem 
vyjasnit systém inspekcí a zaručit jejich 
harmonizovaný rámec, který by zajistil 
vysokou úroveň bezpečnosti, a současně 
zohlednit společné potřeby v oblasti 
služeb, by mělo být objasněno, že obě 
inspekce by měly být prováděny 
v pravidelných intervalech v délce 
přibližně šesti měsíců. Tyto po sobě 
následující inspekce by od sebe neměly být 
vzdáleny méně než čtyři a více než osm 
měsíců. Obdobně by Evropská agentura 
pro námořní bezpečnost měla vypracovat 
a předložit studii o skutečných dopadech 
uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(6a) Vzhledem k vysokému a zvláštnímu 
rizikovému profilu lodí typu ro-ro a 
vysokorychlostních osobních plavidel by 
tyto lodě a plavidla měly být systematicky 
považovány za vysoce riziková plavidla a 
proto by jejich inspekce měla být 
prioritou. Samotné inspekce plavidel typu 
ro-ro by měly být zahrnuty do celkového 
počtu ročních inspekcí, které mají členské 
státy provádět, jak stanoví článek 5 
směrnice 2009/16/ES, a tudíž by měla být 
odpovídajícím způsobem změněna příloha 
II uvedené směrnice.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Inspekce by měly rovněž 
zohledňovat pracovní prostředí a osobní 
život posádky, neboť bezpečnost a sociální 
otázky spolu úzce souvisí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „liniovou dopravou“ řada plaveb lodí 
typu ro-ro nebo vysokorychlostních 
osobních plavidel provozovaných tak, aby 
sloužily dopravě mezi dvěma nebo více 
stejnými přístavy, nebo řada plaveb z 
přístavu a do stejného přístavu zpět bez 
mezipřistání buď

(5) „liniovou dopravou“ řada plaveb lodí 
typu ro-ro nebo vysokorychlostních 
osobních plavidel provozovaných tak, aby 
sloužily dopravě mezi dvěma nebo více 
stejnými přístavy, nebo řada plaveb z 
přístavu a do stejného přístavu zpět bez 
mezipřistání a podle veřejně dostupných 
nebo naplánovaných časů odplutí 
a připlutí buď

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „inspektorem“ zaměstnanec 
veřejného sektoru nebo jiná osoba, kteří 
jsou řádně oprávnění příslušným orgánem 
členského státu vykonávat inspekce 
stanovené touto směrnicí, zodpovídají se 
tomuto příslušnému orgánu a splňují 
minimální kritéria stanovená v příloze XI 
směrnice 2009/16/ES.

(12) „inspektorem“ zaměstnanec 
veřejného sektoru nebo jiná osoba, kteří 
jsou řádně oprávnění příslušným orgánem 
členského státu vykonávat inspekce 
stanovené touto směrnicí a zodpovídají se 
tomuto příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) „příslušným orgánem členského 
státu“ orgán určený členským státem 
v souladu s touto směrnicí, který je 
odpovědný za plnění úkolů, jež mu jsou 
touto směrnicí svěřeny.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před zahájením provozu lodě typu 
ro-ro nebo vysokorychlostního osobního 
plavidla v liniové dopravě, na kterou se 
vztahuje tato směrnice, členské státy 
provedou inspekci před zahájením 
provozu, která sestává z:

1. Před zahájením provozu lodě typu 
ro-ro nebo vysokorychlostního osobního 
plavidla v liniové dopravě, na kterou se 
vztahuje tato směrnice, příslušné orgány 
členských států provedou inspekci před 
zahájením provozu, která sestává z:

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V případě inspekce před zahájením 
provozu může členský stát přestat 
uplatňovat některé požadavky nebo 
postupy podle příloh I a II, které souvisejí 
s roční prohlídkou státu vlajky nebo 
inspekcí provedenou v předchozích šesti 
měsících, což je v souladu buď 
s příslušnými postupy a pokyny pro 
prohlídky stanovenými v pokynech pro 
prohlídky podle harmonizovaného 
systému prohlídek a vydávání osvědčení 
(HSSC), nebo s postupy, které jsou určeny 
k dosažení téhož cíle. Členské státy 
zanesou příslušné informace do inspekční 
databáze v souladu s článkem 10.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jsou loď typu ro-ro nebo 
vysokorychlostní osobní plavidlo 
převedeny na jinou linku, zohlední členský 
stát inspekce a prohlídky dříve provedené 
pro předchozí linku této lodě typu ro-ro 
nebo vysokorychlostního plavidla, na 
kterou se vztahovala tato směrnice. 
Považuje-li členský stát tyto předchozí 
inspekce a prohlídky za uspokojivé a 
odpovídající novým provozním 
podmínkám, nemusí inspekce a prohlídky 
stanovené v čl. 3 odst. 1 provést před 
zahájením provozu lodi typu ro-ro nebo 
vysokorychlostního osobního plavidla na 
nové lince.

1. Jestliže jsou loď typu ro-ro nebo 
vysokorychlostní osobní plavidlo 
převedeny na jinou linku, může členský 
stát zohlednit inspekce a prohlídky dříve 
provedené pro předchozí linku této lodě 
typu ro-ro nebo vysokorychlostního 
plavidla, na kterou se vztahovala tato 
směrnice. Považuje-li členský stát tyto 
předchozí inspekce a prohlídky za 
uspokojivé a odpovídající novým 
provozním podmínkám, nemusí inspekce 
a prohlídky stanovené v čl. 3 odst. 1 
provést před zahájením provozu lodi typu 
ro-ro nebo vysokorychlostního osobního 
plavidla na nové lince.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vizuální inspekce a kontrola dokladů 
nevyvolávají obavu, že dotyčná loď typu 
ro-ro nebo vysokorychlostní osobní 
plavidlo nesplňují nezbytné požadavky 
bezpečného provozu, a

(Netýká se všech jazykových verzí.)

Oprava francouzského pravopisu 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) inspekci během provozu liniové 
dopravy, a to ne dříve než pět měsíců, ale 
ne později než sedm měsíců po inspekci. 
Tato inspekce pokrývá položky uvedené v 
příloze III a dostatečný počet položek 
uvedených v přílohách I a II, aby se 
zaručilo, že lodě typu ro-ro a 
vysokorychlostní osobní plavidla nadále 
splňují všechny požadavky nezbytné pro 
bezpečný provoz.

b) druhou inspekci během provozu 
liniové dopravy, která se neprovede dříve 
než čtyři měsíce ani později než osm 
měsíců po první inspekci uvedené v písm. 
a); tato druhá inspekce pokrývá položky 
uvedené v příloze III a to, co je podle 
odborného uvážení inspektora dostatečný 
počet položek uvedených v přílohách I a II, 
aby se zaručilo, že lodě typu ro-ro 
a vysokorychlostní osobní plavidla nadále 
splňují všechny požadavky nezbytné pro 
bezpečný provoz.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu s přílohou II provede 
členský stát inspekci pokaždé, když jsou 
loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní 
osobní plavidlo podrobeny opravám, 
změnám nebo přeměnám významné 
povahy nebo když nastane změna ve 
správě nebo při převodu třídy. Nicméně v 
případě změny ve správě nebo při převodu 
třídy může členský stát s ohledem na 
inspekce, které byly dříve provedeny u 

3. V souladu s přílohou II provede 
členský stát inspekci pokaždé, když jsou 
loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní 
osobní plavidlo podrobeny opravám, 
změnám nebo přeměnám významné 
povahy nebo když nastane změna ve 
správě nebo při převodu třídy.
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lodě typu ro-ro nebo vysokorychlostního 
osobního plavidla, upustit od inspekce 
požadované tímto odstavcem, pokud touto 
změnou nebo převodem není dotčen 
bezpečný provoz lodě nebo plavidla.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že nedostatky 
jednoznačně představují nebezpečí pro 
bezpečnost či zdraví nebo bezprostředně 
ohrožují život, loď typu ro-ro nebo 
vysokorychlostní osobní plavidlo, jeho 
posádku a cestující, členský stát zaručí, že 
je pro loď typu ro-ro nebo 
vysokorychlostní osobní plavidlo vydán 
příkaz k zákazu vyplutí. Kopie příkazu k 
zákazu vyplutí se poskytne veliteli 
plavidla.

2. V případě, že nedostatky lodi typu 
ro-ro nebo vysokorychlostního osobního 
plavidla jednoznačně představují nebezpečí 
pro bezpečnost nebo bezprostředně 
ohrožují zdraví nebo život jeho posádky 
a cestujících, členský stát zaručí, že je pro 
loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní 
osobní plavidlo vydán příkaz k zákazu 
vyplutí. Kopie příkazu k zákazu vyplutí se 
poskytne veliteli plavidla.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zákaz vyplutí se nezruší, dokud není 
nebezpečí odstraněno nebo dokud členský 
stát nestanovil, že loď může za určitých 
nezbytných podmínek vyplout na moře 
nebo pokračovat v provozu, aniž by byla 
ohrožena bezpečnost a zdraví cestujících či 
posádky nebo loď typu ro-ro či 
vysokorychlostní osobní plavidlo či jiné 
lodě.

3. Zákaz vyplutí se nezruší, dokud není 
nebezpečí spolehlivě odstraněno nebo 
dokud členský stát nestanovil, že loď může 
za určitých nezbytných podmínek vyplout 
na moře nebo pokračovat v provozu, aniž 
by byla ohrožena bezpečnost a zdraví 
cestujících či posádky nebo loď typu ro-ro 
či vysokorychlostní osobní plavidlo či jiné 
lodě.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aby se zmírnilo zablokování 
přístavu, může členský stát povolit, je-li to 
bezpečné, přesun zadržené lodi typu ro-ro 
nebo vysokorychlostního osobního 
plavidla, na něž se vztahuje příkaz k 
zákazu vyplutí, do jiné části přístavu. 
Riziko zablokování přístavu se nicméně 
nezohledňuje při rozhodování o tom, zda 
má být příkaz k zákazu vyplutí vydán, či 
naopak zrušen. Přístavní orgány nebo 
subjekty usnadní umístění takových lodí.

7. Aby se zmírnilo zablokování 
přístavu, může příslušný orgán členského 
státu povolit, je-li to bezpečné, přesun 
zadržené lodi typu ro-ro nebo 
vysokorychlostního osobního plavidla, na 
něž se vztahuje příkaz k zákazu vyplutí, do 
jiné části přístavu. Riziko zablokování 
přístavu se nicméně nezohledňuje při 
rozhodování o tom, zda má být příkaz 
k zákazu vyplutí vydán, či naopak zrušen. 
Přístavní orgány nebo subjekty usnadní 
umístění takových lodí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud inspekce uvedené v článcích 3 
a 5 potvrdí nebo odhalí nedostatky, které 
jsou důvodem k zákazu vyplutí, všechny 
náklady na inspekce uhradí společnosti.

1. Pokud inspekce uvedené v článcích 3 
a 5 potvrdí nebo odhalí nedostatky, které 
jsou důvodem k zákazu vyplutí, všechny 
náklady na inspekce uhradí společnosti. 
Režim možných dodatečných nákladů v 
přístavu se řídí smluvními vztahy mezi 
provozovatelem a přístavem.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí, udržuje a aktualizuje 
inspekční databázi, která obsahuje všechny 
informace nezbytné pro zavedení systému 
inspekcí, který je stanoven touto směrnicí, 

1. Komise zřídí, udržuje a aktualizuje 
inspekční databázi, která obsahuje všechny 
informace nezbytné pro zavedení systému 
inspekcí, který je stanoven touto směrnicí, 
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nebo k dalšímu posílení inspekční 
databáze uvedené v článku 24 směrnice 
2009/16/ES.

a bude propojena s inspekční databází 
uvedenou v článku 24 směrnice 
2009/16/ES.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zaručí, že jsou 
informace o inspekcích provedených v 
souladu s touto směrnicí včetně informací 
o nedostatcích a příkazech k zákazu vyplutí 
zaneseny do inspekční databáze, jakmile je 
dokončena zpráva o inspekci nebo zrušen 
zákaz vyplutí. Pokud jde o konkrétní prvky 
informací, uplatní se obdobně ustanovení 
přílohy XIII směrnice 2009/16/ES.

2. Členské státy zaručí, že jsou 
informace o inspekcích provedených 
v souladu s touto směrnicí včetně 
informací o nedostatcích a příkazech 
k zákazu vyplutí zaneseny do inspekční 
databáze do 24 hodin od dokončení zprávy 
o inspekci nebo od zrušení zákazu vyplutí. 
Pokud jde o konkrétní prvky informací, 
uplatní se obdobně ustanovení přílohy XIII 
směrnice 2009/16/ES.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 12 se na 
Komisi přenese na dobu neurčitou, která 
začne plynout od [datum vstupu v 
platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 12 se na 
Komisi přenese na dobu pěti let, která 
začne plynout od [datum vstupu této 
směrnice v platnost]. Komise vypracuje 
zprávu o přenesení pravomoci nejpozději 
devět měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh 21
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/16/ES
Čl. 14a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Byly-li loď typu ro-ro nebo 
vysokorychlostní osobní plavidlo 
podrobeny inspekci, zaznamená se taková 
inspekce v inspekční databázi jako 
rozšířená inspekce a zohlední se pro účely 
článků 10, 11 a 12 a pro výpočet splnění 
inspekčního závazku každého členského 
státu, a to v rozsahu, v němž jsou pokryty 
všechny položky uvedené v příloze VII 
této směrnice;

4. Byly-li loď typu ro-ro nebo 
vysokorychlostní osobní plavidlo 
podrobeny inspekci, zaznamená se taková 
inspekce v inspekční databázi jako 
rozšířená inspekce a zohlední se pro účely 
článků 10, 11 a 12 a pro výpočet splnění 
inspekčního závazku každého členského 
státu, a to v rozsahu, v němž jsou pokryty 
všechny položky uvedené v příloze VII 
této směrnice. Tato inspekce bude 
zahrnuta do celkového počtu povinných 
inspekcí, které má každý členský stát 
provádět, jak stanoví článek 5.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/16/ES
Čl. 14a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Inspektora příslušného orgánu státu 
přístavu může s jeho souhlasem během 
inspekce lodě typu ro-ro pro přepravu 
cestujících nebo vysokorychlostního 
osobního plavidla doprovázet kontrolní 
inspektor jiného členského státu, který 
plní úlohu pozorovatele. Je-li vlajka 
plavidla vlajkou některého členského 
státu, stát přístavu na žádost pozve 
zástupce státu vlajky, aby se k inspekci 
připojil jako pozorovatel.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2009/16/ES
Čl. 19 – odst. 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V článku 19 se vkládá nový odstavec 
10a, který zní:
10a. Při výkonu inspekce podle této 
směrnice se vyvine veškeré možné úsilí, 
aby nedocházelo k nepřiměřenému 
zadržování nebo zpoždění lodi.


