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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2003/25/ES, pokud jde o začlenění vylepšených požadavků na stabilitu a jejich sladění 
s požadavky na stabilitu stanovenými Mezinárodní námořní organizací
(COM(2022)0053) – C9-0047/2022 – 2022/0036(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2022)0053),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0047/2022),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
18. května 20221,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0255/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Evropská agentura pro námořní 

1 Úř. věst. C 323, 26.8.2022, s. 119.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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bezpečnost (EMSA) by měla posoudit 
požadavky stanovené touto směrnicí 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1406/20021a.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 
27. června 2002, kterým se zřizuje 
Evropská agentura pro námořní 
bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2003/25/ES
Čl. 2 – odst. 1 – písm. ea

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „úmluvou SOLAS 90“ Mezinárodní 
úmluva o bezpečnosti lidského života na 
moři z roku 1974, ve znění těchto nástrojů 
IMO:

ea) „úmluvou SOLAS 90“ Mezinárodní 
úmluva o bezpečnosti lidského života na 
moři z roku 1974 naposledy pozměněná 
rezolucí MSC.117(74);

— Res.MSC.1(45); vypouští se
— Res.MSC.6(48); vypouští se
— Res.MSC.11(55); vypouští se
— Res.MSC.13(57); vypouští se
— Res.MSC.19(58); vypouští se
— Res.MSC.26(60); vypouští se
— Res.MSC.24(60); vypouští se
— Res.MSC.27(61); vypouští se
— Res.MSC.31(63); vypouští se
— SOLAS/CONF.2/21; vypouští se
— Res.MSC.42(64); vypouští se
— Res.MSC.46(65); vypouští se
— Res.MSC.57(67); vypouští se
— Res.MSC.65(68); vypouští se
— SOLAS/CONF.4/25; vypouští se
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— Res.MSC.69(69); vypouští se
— Res.MSC.99(73); vypouští se
— Res.MSC.117(74); vypouští se

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm c
Směrnice 2003/25/ES
Čl. 2 – odst. 1 – písm. eb

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) „úmluvou SOLAS 2009“ 
Mezinárodní úmluva o bezpečnosti 
lidského života na moři z roku 1974 ve 
znění rezoluce MSC.216(82);

eb) „úmluvou SOLAS 2009“ 
Mezinárodní úmluva o bezpečnosti 
lidského života na moři z roku 1974 
naposledy pozměněná rezolucí 
MSC.216(82);

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm c
Směrnice 2003/25/ES
Čl. 2 – odst. 1 – písm. ec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) „úmluvou SOLAS 2020“ 
Mezinárodní úmluva o bezpečnosti 
lidského života na moři z roku 1974 ve 
znění rezoluce MSC.421(98);“

ec) „úmluvou SOLAS 2020“ 
Mezinárodní úmluva o bezpečnosti 
lidského života na moři z roku 1974 
naposledy pozměněná rezolucí 
MSC.421(98);“

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm g
Směrnice 2003/25/ES
Čl. 2 – odst. 1 – písm. na (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) „společností“ vlastník osobní lodě 
nebo jakýkoli jiný subjekt nebo osoba, 
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jako je správce nebo nájemce plavidla bez 
posádky, který od vlastníka převzal 
odpovědnost za provoz osobní lodě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/25/ES
Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 13b

Odchylka
Členské státy, které nemají námořní 
přístavy a které nemají žádné osobní lodě 
typu ro-ro ani plavidla plující pod jejich 
vlajkou a spadající do oblasti působnosti 
této směrnice, se mohou odchýlit od 
ustanovení této směrnice, pokud jsou 
splněny výše uvedené požadavky. Členský 
stát, který má v úmyslu této odchylky 
využít, o tom uvědomí Komisi nejpozději 
ke dni [vložte prosím datum provedení této 
směrnice]. Jakékoli následné změny se 
rovněž oznámí Komisi. Tento členský stát 
nesmí povolit, aby osobní lodě typu ro-ro, 
které spadají do oblasti působnosti této 
směrnice, pluly pod jeho vlajkou, ani 
nesmí otevřít pro tuto loď svůj vnitrostátní 
rejstřík lodí, dokud tato loď neprovede 
a neuplatní tuto směrnici.“
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice 2003/25/ES Evropského parlamentu a Rady stanoví jednotnou úroveň zvláštních 
požadavků způsobilosti pro osobní lodě typu ro-ro, čímž se zlepší funkční schopnost osobních 
lodí při poškození následkem srážky a zajistí se vysoká úroveň bezpečnosti pro cestující 
a posádku.

Obecným cílem revize právních předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí je zjednodušit 
a zefektivnit stávající regulační rámec, aby i) byla zachována pravidla EU, je-li to nezbytné 
a přiměřené, ii) bylo zajištěno jejich správné provádění a iii) aby se zamezilo případnému 
překrývání povinností a vzniku nesrovnalostí mezi různými právními předpisy. Zastřešujícím 
cílem je vytvořit jasný, jednoduchý a aktuální právní rámec, který bude možné snadněji 
provádět, sledovat a vymáhat, čímž se zvýší celková úroveň bezpečnosti. 

Současné požadavky na stabilitu podle směrnice 2003/25/ES vycházejí z kombinace úmluv 
Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Stockholmské dohody z roku 1996. Posledně 
jmenovaná dohoda byla vytvořena v reakci na tragické potopení lodi Estonia v roce 1994, kdy 
přišlo o život 852 osob. V té době bylo rozhodnuto, že úmluva SOLAS 90 sama o sobě 
nesplňuje vhodné a nezbytné požadavky na stabilitu a bezpečnost odpovídající normám 
Evropské unie. Výsledkem bylo vytvoření Stockholmské dohody z roku 1996.

Vzhledem k tomu, že úmluva SOLAS 2020 vstoupila v platnost a přinesla změny, její 
koexistence se směrnicí 2003/25/ES (a částečně směrnicí 2009/45/ES) ve stávající podobě 
způsobuje právní a administrativní zátěž v rámci evropských předpisů pro osobní lodě. 
V praxi stávající rámce vyžadují, aby konstrukce lodí vyhovovaly dvěma různým přístupům 
regulace: pravděpodobnostní úmluvě SOLAS 2020 a deterministickému přístupu úmluvy 
SOLAS 90 v kombinaci se Stockholmskou dohodou. Cílem tohoto návrhu je tedy zjednodušit 
regulační povinnosti a vyjasnit požadavky na stabilitu osobních plavidel typu ro-ro 
v Evropské unii. Aby zjednodušení nabylo účinnosti, musí úmluva SOLAS 2020 splňovat 
požadavky úmluvy SOLAS 90 ve spojení se Stockholmskou dohodou. 

Navrhované požadavky směrnice na stabilitu rozdělují plavidla podle počtu osob na palubě 
lodí typu ro-ro, a to na plavidla s více než 1350 osobami, a s méně než 1350 osobami. 
Odborná studie Komise dospěla k závěru, že úmluva SOLAS 2020 nezahrnovala dostatečná 
ochranná opatření podle norem Evropské unie pro osobní lodě typu ro-ro o kapacitě do 1 350 
osob. V důsledku toho poskytla vlastní studie Komise dodatečný rámec pro požadavky 
na bezpečnost. Studie dospěla k závěru, že samotná úmluva SOLAS 2020 nesplňuje 
dostatečné bezpečnostní postupy pro osobní lodě typu ro-ro provozované v přístavech 
Evropské unie.

Zpravodaj uznává, že stávající směrnici 2003/25/ES je třeba zavčasu revidovat, pokud jde 
o pravidla pro bezpečnost cestujících na osobních lodích typu ro-ro, a uznává potřebu 
přezkumu a aktualizace požadavků na stabilitu v dohodnutých intervalech.

Zpravodaj proto vítá návrh na změnu směrnice, jehož cílem je změnit stávající pravidla pro 
bezpečnost poškozených osobních lodí typu ro-ro. Zdůrazňuje, že je v námořní dopravě 
důležité zachovat nejvyšší možné bezpečnostní normy. Potopení lodi MS Estonia v roce 1994, 
na které nelze zapomenout, se stalo ústředním tématem při vytváření protokolů pro konkrétní 
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bezpečnostní opatření a ukazuje nezbytnost aktualizovaných opatření, která by v budoucnu 
zabránila takové tragické události.

Zpravodaj chápe technickou povahu a složitost tohoto návrhu, neboť jeho cílem je uvést 
pravidla EU do souladu s mezinárodními pravidly stanovenými IMO.
Vítá skutečnost, že odvětví má prostor pro přizpůsobení se opatřením navrženým v této 
směrnici, přičemž je zajištěno, aby nebyla ohrožena kvalita bezpečnostních opatření. 

Zpravodaj navrhuje technický pozměňovací návrh a pozměňovací návrh týkající se odchylky 
pro členské státy, které nemají žádné námořní přístavy a nemají žádné lodě plující pod jejich 
vlajkou a spadající do oblasti působnosti této směrnice, aby se zabránilo nepřiměřené 
administrativní zátěži pro tyto členské státy. V případě změny těchto podmínek bude 
příslušný členský stát povinen tuto směrnici provést. 
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