
 

AD\1114470SK.docx  PE594.004v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

2016/0170(COD) 

18.1.2017 

STANOVISKO 

Výboru pre právne veci 

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch 

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 

2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode 

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Joëlle Bergeron 

 



 

PE594.004v02-00 2/5 AD\1114470SK.docx 

SK 

PA_Legam 



 

AD\1114470SK.docx 3/5 PE594.004v02-00 

 SK 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Úvod 

Návrh Komisie sa týka zmeny smernice 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách 

pre osobné lode. Táto smernica nie je veľmi stará, potrebuje však určitú aktualizáciu. Cieľom 

smernice je zachovanie vysokého štandardu bezpečnosti osobných lodí v rámci Únie. Úroveň 

bezpečnosti je harmonizovaná, a preto smernica celkom logicky stanovuje vzájomné 

uznávanie bezpečnostných certifikátov lodí. Rôzne navrhované zmeny sú podrobnejšie 

opísané ďalej v texte podľa jednotlivých oblastí. 

Zjednodušenie právnych predpisov 

Návrh Komisie je súčasťou Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý je 

zameraný na zjednodušenie práva Únie v čo najväčšej možnej miere. Zahŕňa to tiež do určitej 

miery dereguláciu určitých činností. Aj keď je teda logické, aby osobné lode podliehali 

prísnym bezpečnostným pravidlám, ukázalo sa, že nie je nevyhnutné, aby malé plavidlá, t. j. 

plavidlá s dĺžkou menej ako 24 metrov, mali harmonizované bezpečnostné pravidlá, pretože 

sú príliš zložité alebo sa nedajú uplatniť. V tomto návrhu sa preto rušia pravidlá EÚ pre tieto 

malé plavidlá okrem tých, ktoré sa plavia vysokou rýchlosťou, pričom sa členským štátom 

ponecháva úplná sloboda na právnu úpravu. Rekreačné plavidlá sú takisto vylúčené z rozsahu 

pôsobnosti smernice. 

Spravodajkyna poznamenáva, že v rámci postupu zjednodušenia boli viaceré vymedzenia 

pojmov obsiahnuté v smernici prispôsobené súčasným okolnostiam. Pôvodne sa smernica 

uplatňovala na lode vyrobené z ocele a rovnocenného materiálu vrátane ľahkých materiálov, 

ale nebola uplatňovaná rovnako vo všetkých členských štátoch. Návrh preto objasňuje rozsah 

pôsobnosti smernice v súvislosti s vymedzením hliníka ako rovnocenného a odolného 

materiálu líšiaceho sa od ocele, to s cieľom stanoviť spoločné bezpečnostné normy pre tieto 

lode. 

Súčasná smernica delí morské oblasti do viacerých sektorov podľa nebezpečnosti mora 

a umožňuje, aby sa najmä ľahšie plavidlá mohli plaviť v oblastiach v blízkosti pobrežných 

„útočísk“. Keďže tieto útočiská sa nedali vždy ľahko lokalizovať, čo komplikovalo výpočet 

hraníc zón, v ktorých sa plavia tieto ľahšie plavidlá, koncept útočiska sa zrušil, aby sa mohlo 

jednoduchšie odkazovať na vzdialenosť od pobrežia. 

V rovnakom duchu zjednodušovania návrh smernice predpokladá zosúladenie pravidiel 

kontroly pre nové lode s pravidlami pre existujúce lode. V záujme lepšej zrozumiteľnosti 

smernice sa mnohé prechodné ustanovenia, ktoré stratili účel, rušia. 

Databáza 

V záujme zlepšenia prístupnosti vnútroštátnych požiadaviek na bezpečnosť plavidiel – ktoré 

sa v mnohých prípadoch môžu líšiť –  sa v návrhu predpokladá, že Komisia zriadi databázu 

rôznych vnútroštátnych požiadaviek, z ktorej budú ťažiť kontrolné orgány a prevádzkovatelia 

lodí. Túto databázu by mala spravovať Komisia a mala by byť prístupná príslušným osobám. 

Tento návrh je veľmi užitočný, pretože umožňuje ľahší prístup k právu, pričom ponecháva 

členským štátom možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú svoje príslušné vnútroštátne 
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požiadavky. 

Komitológia 

Navrhujú sa ďalšie zmeny s cieľom zosúladiť ustanovenia smernice s novým rámcom pre 

komitológiu zavedeným Lisabonskou zmluvou. Aktualizovali sa tak odkazy na vykonávacie 

akty a regulačný postup s kontrolou sa vypustil v prospech delegovaných aktov. 

Delegované akty sa v budúcnosti budú môcť používať na zmenu určitých technických 

požiadaviek, na regulovanie uvedenej databázy, ale takisto umožnia Komisii obmedzovať 

v Európe uplatňovanie niektorých medzinárodných dohôd o bezpečnosti plavby v prípade ich 

budúcej zmeny. Spravodajkyňa preskúmala tieto aspekty návrhu s osobitnou pozornosťou a k 

tejto novej delegovanej právomoci nemá žiadne výhrady. 

Záver 

Spravodajkyňa napokon poznamenáva, že skúmala návrh smernice, ktorý má technickú 

povahu, a nemá žiadne námietky. Zosúladenie so súčasným právnym rámcom, a to najmä 

pokiaľ ide o komitológiu, je správne a administratívne zjednodušenie je vítané.  

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor 

vzal do úvahy tento pozmeňujúci návrh: 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) S cieľom zvýšiť transparentnosť a 

uľahčiť členským štátom oznamovanie 

výnimiek, ekvivalentov a dodatočných 

bezpečnostných opatrení by Komisia mala 

na tento účel vytvoriť a prevádzkovať 

databázu. Táto databáza by mala zahŕňať 

oznamované opatrenia v podobe návrhu aj 

v prijatej podobe. 

(7) S cieľom zvýšiť transparentnosť a 

uľahčiť členským štátom oznamovanie 

výnimiek, ekvivalentov a dodatočných 

bezpečnostných opatrení by Komisia mala 

na tento účel vytvoriť a prevádzkovať 

databázu. Táto databáza by mala zahŕňať 

oznamované opatrenia v podobe návrhu aj 

v ich prijatom znení. Tieto údaje by mali 

byť prístupné verejnosti. 
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