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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne …

o ratifikaci Hongkongské mezinárodní úmluvy 

pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí z roku 2009 

nebo přistoupení k ní ze strany členských států 

v zájmu Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 

odst. 6 písm. a) bodem v) a prvním pododstavcem čl. 218 odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Hongkongská mezinárodní úmluva pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci 

lodí z roku 2009 (dále jen „úmluva“) byla přijata pod záštitou Mezinárodní námořní 

organizace dne 15. května 2009 jako výsledek jednání Mezinárodní konference o bezpečné 

a environmentálně šetrné recyklaci lodí. Úmluva se vztahuje na konstrukční návrh, stavbu, 

provoz a přípravu lodí za účelem usnadnění bezpečné a environmentálně šetrné recyklace, 

aniž by byla ohrožena bezpečnost a provozní účinnost lodí. Týká se rovněž provozu 

zařízení na recyklaci lodí bezpečným a environmentálně šetrným způsobem a vytvoření 

vhodného mechanismu vymáhání pro oblast recyklace lodí.

(2) Hongkongská úmluva vstoupí v platnost 24 měsíců ode dne, kdy ji ratifikuje alespoň 15 

států, jejichž obchodní loďstvo představuje dohromady alespoň 40 % hrubé prostornosti 

světové obchodní lodní dopravy a jejichž celkový maximální roční objem recyklace lodí 

v průběhu předchozích 10 let činí v souhrnu alespoň tři procenta hrubé prostornosti 

celkové obchodní lodní dopravy týchž států.

(3) Rada ve svých závěrech ze dne 21. října 2009 důrazně vybídla členské státy, aby úmluvu 

urychleně ratifikovaly, usnadnily tak její pokud možno brzký vstup v platnost a dosáhly 

reálných a účinných změn v praxi. 



15902/13 SH/pj 3

DGE 1 CS

(4) Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/... 1* o recyklaci lodí je mimo 

jiné minimalizovat a, v rámci možností, odstranit nepříznivé důsledky pro lidské zdraví 

a životní prostředí způsobené recyklací lodí, jakož i usnadnit ratifikaci této úmluvy. V čl. 5 

odst. 9, čl. 7 odst. 2, čl. 10 odst. 1 a 2 a čl. 12 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení obsahují 

ustanovení, kterými se slaďuje právo Unie s úmluvou. V čl.32 odst. 4 se řeší situace

členských států, pod jejichž vlajkou neplují žádné lodě, ani nemají žádné lodě registrované 

pod svou vlajkou nebo uzavřely svůj národní rejstřík plavidel. Tyto členské státy se mohou 

odchýlit od určitých ustanovení tohoto nařízení, pokud nebudou mít pod svou vlajkou 

registrovány žádné lodě.

(5) Unie k úmluvě přistoupit nemůže, jelikož jejími stranami mohou být pouze státy,

(6) Rada by tak měla zmocnit členské státy, pod jejichž vlajkou plují lodě nebo pod jejichž

vlajkou jsou registrované lodě spadající do oblasti působnosti této úmluvy, k její ratifikaci 

či přistoupení k ní,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze dne 20. listopadu 2013

o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (Úř. věst. L 
…)

* Pro Úřední věstník: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu č. PE-CONS 
59/13 a v poznámce pod čarou uveďte jeho plný název a odkaz na vyhlášení v Úředním 
věstníku.
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Článek 1

Členské státy se zmocňují, pokud jde o části spadající do výlučné pravomoci Unie, k ratifikaci 

Hongkongské mezinárodní úmluvy pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí 

z roku 2009 nebo k přistoupení k ní.

Článek 2

Členské státy, které úmluvu ratifikovaly nebo k ní přistoupily, to oznámí Komisi do 6 měsíců ode

dne uložení ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení u generálního tajemníka Mezinárodní 

námořní organizace.

Rada přezkoumá pokrok dosažený v oblasti ratifikace do 31. prosince 2018.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


