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13806/2015 – C8-0410/2015]

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 17. prosince 2015 požádala Rada Parlament o udělení souhlasu s výše 
uvedeným návrhem rozhodnutí Rady.1 Vzhledem ke změně právního základu tohoto návrhu 
ze strany Rady se Výbor pro právní záležitosti (který je rovněž příslušný pro oblast, jíž se 
návrh rozhodnutí týká) na své schůzi konané dne 28. ledna 2016 rozhodl, že na základě čl. 39 
odst. 2 jednacího řádu vypracuje stanovisko z vlastního podnětu k otázce vhodnosti právního 
základu tohoto návrhu rozhodnutí Rady. 

Dne 22. června 2015 Komise předložila Radě návrh rozhodnutí Rady o ratifikaci ze strany 
členských států a jejich přistoupení v zájmu 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, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských 
věcech (dále jen „rozhodnutí Rady o ratifikaci protokolu z roku 2010 a přistoupení k němu“, 
nebo „rozhodnutí Rady“).2 Návrh se zakládá na článku 192 a čl. 218 odst. 6 písm. a) bodu v) 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). Podle čl. 218 odst. 6 písm. a) bodu v) 
SFEU dohody v oblastech, na něž se vztahuje buď řádný legislativní postup, nebo zvláštní 
legislativní postup, v němž je vyžadován souhlas Evropského parlamentu, přijímá Rada po 

1 Viz 13806/15.
2 COM(2015)304 v konečném znění.  
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obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Čl. 192 odst. 1 SFEU je součástí hlavy XX 
týkající se životního prostředí a umožňuje, aby Evropský parlament a Rada přijímaly řádným 
legislativním postupem opatření zaměřená na dosahování cílů uvedených v článku 191 SFEU.

Dne 1. prosince 2015 Rada zveřejnila svůj návrh rozhodnutí Rady o ratifikaci protokolu 
z roku 2010 a přistoupení k němu, který se namísto výše uvedených ustanovení zakládá na 
čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 písm. a) bodu v) SFEU. Čl. 100 odst. 2 SFEU je součástí hlavy 
VI týkající se dopravy a umožňuje, aby Evropský parlament a Rada přijímaly řádným 
legislativním postupem ustanovení týkající se námořní a letecké dopravy. 

I. Souvislosti

Odpovědnost a náhrada škody vzniklé v důsledku určitých druhů činností v oblasti námořní 
dopravy jsou na mezinárodní úrovni upraveny řadou úmluv Mezinárodní námořní organizace 
(dále jen „IMO“), jež spočívají na týchž hlavních zásadách. Jsou to tyto zásady: striktní 
odpovědnost vlastníka lodi, povinné pojištění k pokrytí škod způsobených třetím stranám, 
právo osob, které utrpěly škodu, vznést nárok přímo proti pojistiteli, omezení odpovědnosti a 
v případě ropných a nebezpečných a škodlivých látek zvláštní fond náhrad, který se využívá 
k náhradě škod, pokud překročí meze odpovědnosti vlastníka lodi. 

Mezinárodní úmluva o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou 
nebezpečných a škodlivých látek po moři z roku 1996 (dále jen „úmluva HNS z roku 1996“) 
je poslední úmluvou IMO zabývající se odpovědností, kterou ještě musí státy ratifikovat, aby 
mohla vstoupit v platnost. Protokol z roku 2010 k úmluvě HNS z roku 1996 (dále jen 
„Protokol z roku 2010“) obsahuje změny, jejichž cílem je čelit problémům, které byly zjištěny 
v úmluvě HNS z roku 1996. Tento protokol a ustanovení úmluvy ve znění protokolu je třeba 
chápat, vykládat a uplatňovat společně jako jedinou listinu, jak je uvedeno v článcích 2 a 18 
protokolu. V souladu s čl. 20 odst. 8 protokolu podpis, ratifikace nebo přijetí Protokolu z roku 
2010 ze strany státu ruší jakýkoli předchozí podpis nebo ratifikaci úmluvy HNS z roku 1996, 
které daný stát učinil. Státy, které protokol ratifikují, tak vyjadřují souhlas, že budou vázány 
konsolidovaným zněním úmluvy HNS z roku 2010 jako jedinou konsolidovanou listinou 
úmluvy, která nabude účinku, jakmile vstoupí Protokol z roku 2010 v platnost.

V případě neexistence doložky o organizacích regionální hospodářské integrace v textu 
úmluvy či protokolu uzavírají tuto mezinárodní dohodu členské státy jménem Unie. 
Navrhované rozhodnutí Rady tedy zmocňuje členské státy, aby jménem Unie ratifikovaly 
Protokol z roku 2010 k úmluvě HNS nebo k němu přistoupily, a v důsledku toho byly vázány 
pravidly úmluvy HNS z roku 2010.

II. Relevantní články Smlouvy

Návrh Komise navrhuje jako právní základ čl. 218 odst. 6 písm. a) bod v) SFEU, který je 
součástí části páté nazvané „Vnější činnost Unie“, ve spojení s článkem 192 SFEU, který je 
součástí části třetí nazvané „Vnitřní politiky a činnosti Unie“. Jedná se o tato ustanovení 
(zvýraznění doplněno): 
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Článek 218
(bývalý článek 300 Smlouvy o ES)

[...]

6. Rada přijme na návrh vyjednavače rozhodnutí o uzavření dohody.
Netýká-li se dohoda výlučně společné zahraniční a bezpečnostní politiky, přijme Rada 
rozhodnutí o uzavření dohody:

(a) po obdržení souhlasu Evropského parlamentu v těchto případech:

[...]

(v) dohody v oblastech, na něž se vztahuje buď řádný legislativní postup, nebo 
zvláštní legislativní postup, v němž je vyžadován souhlas Evropského 
parlamentu.

Článek 192
(bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

1. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským 
a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnou, jakou činnost bude Unie vyvíjet, aby 
bylo dosaženo cílů uvedených v článku 191.

[...]

Článek 191 SFEU stanoví (zvýraznění doplněno):

Článek 191
(bývalý článek 174 Smlouvy o ES)

1. Politika Unie v oblasti životního prostředí přispívá k sledování následujících cílů:
zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí;
ochrana lidského zdraví,
uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů;
podpora opatření na mezinárodní úrovni pro řešení regionálních a celosvětových problémů 
životního prostředí, a zejména boje proti změně klimatu.

2. Politika Unie v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany, 
přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Unie. Je založena na zásadách 
obezřetnosti a prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na 
zásadě „znečišťovatel platí“.

[...]

Návrh rozhodnutí Rady se zakládá na čl. 218 odst. 6 písm. a) bodu v) SFEU ve spojení 
s čl. 100 odst. 2 SFEU, které znějí (zvýraznění doplněno): 
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Článek 100
(bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

[...]

2. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijmout vhodná 
ustanovení pro dopravu námořní a leteckou. Rozhodují po konzultaci s Hospodářským 
a sociálním výborem a Výborem regionů.

III. Judikatura týkající se právního základu

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „volba právního základu pro opatření Unie musí 
vycházet z objektivních faktorů, které podléhají soudnímu přezkumu a zahrnují především cíl 
a obsah opatření“.1 Volba nesprávného právního základu může proto být důvodem pro 
prohlášení dotyčného právního předpisu za neplatný.2

V případě více právních základů platí, že pokud přezkum daného aktu ukazuje, že tento akt 
sleduje dvojí účel nebo má dvě složky, a pokud je jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto 
složek možné identifikovat jako hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel nebo druhá 
složka je pouze vedlejší, musí být akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, 
který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou.3 Na druhou stranu, 
sleduje-li dotyčný akt současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně 
spjaty, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly ve vztahu k druhým druhořadými nebo 
nepřímými, musí být takový akt založen na různých odpovídajících ustanoveních Smlouvy.4

IV. Cíl a obsah navrhovaného rozhodnutí Rady a úmluvy HNS z roku 2010

Jak jsme již uvedli výše, navrhované rozhodnutí Rady zmocňuje členské státy, aby jménem 
Unie ratifikovaly Protokol z roku 2010 k úmluvě HNS nebo k němu přistoupily, a v důsledku 
toho byly vázány pravidly úmluvy HNS z roku 2010. 

Konkrétně článek 1 návrhu rozhodnutí Rady opravňuje členské státy k ratifikaci protokolu 
z roku 2010 k úmluvě HNS nebo přistoupení k němu v zájmu Unie. Články 2 a 3 vymezují 
kroky, které by měly učinit členské státy s cílem ratifikovat protokol z roku 2010 a zavést 
systém podávání zpráv o nákladu nebezpečných a škodlivých látek, který podléhá příspěvku. 
Články 4 a 5 obsahují závěrečná ustanovení ohledně data vstupu v platnost tohoto rozhodnutí 
a jeho adresátů, tj. členských států. 

1 Věc C-411/06 Komise v. Evropský parlament a Rada, Sb. rozh. 2009, s. I-7585, bod 45 a věc C-130/10 
Parlament v. Rada, Sb. rozh. 2012, bod 42 a tam obsažená judikatura.
2 Posudek 2/00 ve věci Cartagenského protokolu, Sb. rozh. 2001, s. I-9713, bod 5.
3 Věc C-137/12, Komise v. Rada, EU:C:2013:675, bod 53; věc C-411/06 Komise v. Evropský parlament a Rada, 
Sb. rozh. 2009, s. I-7585, bod 46 a tam citovaná judikatura; C-490/10 Parlament v. Rada, EU:C:2012:525, bod 
45; C-155/07 Parlament v. Rada, Sb. rozh. 2008, s. I-08103, bod 34.
4 věc C-211/01 Komisev. Rada, Sb. rozh. 2003, s. I-08913, bod 40; věc C-411/06 Komise v. Parlament a Rada, 
Sb. rozh. 2009, s. I-7585, bod 47; věc C-178/03 Komise v. Evropský parlament a Rada, Sb. rozh. 2006, s. I-107, 
body 43– 56. 
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Pokud se jedná o cíl a obsah úmluvy HNS z roku 2010, sdělení vypracované právní službou 
Parlamentu potvrzuje následující:1

„Cílem úmluvy HNS z roku 2010 je poskytovat přiměřenou, rychlou a účinnou 
náhradu ztrát či škody způsobené osobám, na majetku či na životním prostředí 
v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři. Úmluva pokrývá 
škodu způsobenou znečištěním i dalšími riziky, např. ohněm či výbuchem. Její znění 
pokrývá otázky odpovědnosti za škodu způsobenou osobám, majetku či životnímu 
prostředí, náhradu této škody z mezinárodního fondu nebezpečných a škodlivých látek 
a pravidla pro vznášení nároků a pro žaloby [...].“ 

Konkrétně čl. 3 písm. a) pokrývá škodu, která může být environmentální povahy či nikoli. 
Čl. 3 písm. b) pokrývá škodu na životním prostředí. Čl. 3 písm. s) pokrývá škodu, která není 
škodou na životním prostředí. A čl. 3 písm. d) pokrývá opatření na předcházení 
environmentální či jiné škodě a její minimalizaci. Úmluva obsahuje nejprve obecná 
ustanovení článků 1–6; poté stanoví: pravidla pro odpovědnost v případě škody spadající do 
oblasti působnosti úmluvy (kapitola II, články 7–12); pravidla pro obdržení náhrady 
z mezinárodního fondu nebezpečných a škodlivých látek (fond HNS) v případě, že dojde 
k takové škodě (kapitola III, články 13–36); pravidla pro vznášení nároků a žaloby v případě 
takové škody (kapitola IV, články 37–42).2 Kapitoly V a VI obsahují dočasná a závěrečná 
ustanovení. 

V. Určení vhodného právního základu

Jak jsme již uvedli výše, výběr právního základu opatření EU musí spočívat na objektivních 
faktorech, které lze soudně přezkoumat; mezi ně patří zejména cíl a obsah daného opatření. 
Použití dvojího právního základu je navíc vyloučeno, pokud jsou postupy stanovené pro 
každý z těchto základů neslučitelné nebo pokud by kumulace právních základů mohla 
způsobit újmu právům Parlamentu. Jak čl. 100 odst. 2 SFEU (který navrhuje Rada), tak 
čl. 192 odst. 1 SFEU (navržený Komisí) stanoví, že na přijímání opatření a stanovování 
odpovídajících ustanovení v oblasti dopravy resp. životního prostředí ze strany Evropského 
parlamentu a Rady se uplatní řádný legislativní postup. Protože je navíc cílem návrhu 
rozhodnutí Radu zmocnit členské státy k ratifikaci protokolu z roku 2010 k úmluvě HNS nebo 
k přistoupení k němu, a v důsledku jim tedy umožnit, aby byly vázány pravidly této úmluvy, 
jejímž cílem je poskytovat přiměřenou, rychlou a účinnou náhradu ztrát či škody způsobené 
osobám, na majetku či na životním prostředí v souvislosti s přepravou nebezpečných 
a škodlivých látek po moři, lze uzavřít, že environmentální aspekt nelze v žádném případě 
považovat za „pouze vedlejší“. 
Zdá se tedy, že úmluva z roku 2010 má několik cílů a také několik složek, které jsou 
neoddělitelně spjaty. Na jedná straně usiluje o zavedení zásady „znečišťovatel platí“ a také 
zásady, podle níž je třeba přijmout preventivní opatření v případě škody na životním 
prostředí, a obsahuje pravidla pro určení odpovědnosti a pro poskytování náhrady 
environmentální škody. Na straně druhé si klade za cíl realizovat tuto úmluvu, která byla 
uzavřena pod záštitou Mezinárodní námořní organizace a jejímž cílem je regulovat škody 
způsobené v souvislosti s námořní dopravou, včetně jiných než environmentálních škod 
způsobených námořní dopravou, těmto škodám předcházet a minimalizovat je. Obsahuje tudíž 

1 SJ-0066/16, s. 3.
2 Kapitola IV je předmětem zvláštního návrhu rozhodnutí Rady.
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pravidla pro určení odpovědnosti a pro náhradu jiných než environmentálních škod.

V důsledku výše uvedeného a v souladu s judikaturou Soudního dvora by bylo možné dospět 
k závěru, že by tento návrh rozhodnutí Rady měl být založen na čl. 100 odst. 2 SFEU 
a čl. 192 odst. 1 SFEU ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) SFEU.

VI. Závěry a doporučení

Na základě výše uvedeného rozboru jsme dospěli k názoru, že u navrhovaného rozhodnutí 
Rady, jehož cílem je zmocnit členské státy k ratifikaci protokolu z roku 2010 k úmluvě HNS 
nebo k přistoupení k němu jménem Unie, a tudíž jim umožnit, aby byly touto úmluvou 
vázány, a vzhledem dále k tomu, že tato úmluva nepokrývá jen případy škody na životním 
prostředí (které vedou k uplatnění zásady, podle níž by měla být učiněna preventivní opatření, 
a zásady „znečišťovatel platí“), ale také škody jiné než environmentální povahy, přičemž se 
vždy jedná o škodu vzniklou v souvislosti s přepravou určitých látek po moři, představují 
vhodný právní základ čl. 100 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 písm. a) bod v) SFEU. 

Na své schůzi konané dne 17. února 2016 proto Výbor pro právní záležitosti jednomyslně 
rozhodl1, že vhodným právním základem tohoto návrhu rozhodnutí Rady jsou čl. 100 odst. 2 
SFEU, čl. 192 odst. 1 SFEU a čl. 218 odst. 6 písm. a) bod v) SFEU.

S pozdravem

Pavel Svoboda

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Kostas Chrysogonos, Mady 
Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


