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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii 
zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru 
o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých 
látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov 
týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach [2015/0135 (NLE) – 
13806/2015 – C8-0410/2015].

Vážený pán predseda,

listom zo 17. decembra 2015 Rada požiadala Parlament, aby vyjadril súhlas s uvedeným 
návrhom rozhodnutia Rady.1 Výbor pre právne veci s ohľadom na zmenu právneho základu 
návrhu Rady zároveň zodpovedný za predmet navrhovaného rozhodnutia sa na svojej schôdzi 
z 28. januára 2016 podľa článku 39 ods. 2 rokovacieho poriadku z vlastnej iniciatívy rozhodol 
zaoberať otázkou týkajúcou sa vhodnosti právneho základu navrhovaného rozhodnutia Rady. 

Dňa 22. júna 2015 Komisia predložila návrh rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany 
členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti 
a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení 
k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych 
veciach (ďalej len „rozhodnutie Rady o ratifikácii Protokolu z roku 2010 a o pristúpení 
k nemu“ alebo „rozhodnutie Rady“).2 Návrh vychádza z článku 192 a z článku 218 ods. 6 
písm. a) bodu v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Podľa článku 218 
ods. 6 písm. a) bodu v) ZFEÚ dohody, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa uplatňuje 
riadny legislatívny postup alebo mimoriadny legislatívny postup, pri ktorom sa vyžaduje 
súhlas Európskeho parlamentu, prijíma Rada po získaní súhlasu Európskeho parlamentu. 

1 Pozri 13806/15.
2 COM(2015) 304 final.  
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Článok 192 ods. 1 ZFEÚ tvorí súčasť hlavy XX o životnom prostredí a umožňuje 
Európskemu parlamentu a Rade v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať opatrenia 
zamerané na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191 ZFEÚ.

Dňa 1. decembra 2015 Rada uverejnila svoj návrh rozhodnutia Rady o ratifikácii Protokolu 
HNS z roku 2010 a o pristúpení k nemu, ktoré však vychádza z článku 100 ods. 2 a z článku 
218 ods. 6 písm. a) bodu v) ZFEÚ. Článok 100 ods. 2 ZFEÚ tvorí súčasť hlavy VI o doprave 
a umožňuje Európskemu parlamentu a Rade v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
prijať vhodné ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu. 

I. – Kontext

Zodpovednosť a náhrada za škody vyplývajúce z osobitných druhov činností v rámci lodnej 
prepravy sú regulované na medzinárodnej úrovni sériou dohovorov Medzinárodnej námornej 
organizácie, ktoré vychádzajú z tých istých hlavných zásad. Medzi tieto zásady patrí: 
objektívna zodpovednosť majiteľa lode, povinné poistenie na pokrytie škôd spôsobených 
tretím stranám, nárok uplatniť svoje práva priamo u poisťovateľa v prípade osôb, ktoré utrpeli 
škody, obmedzenie zodpovednosti a v prípade ropy a nebezpečných a škodlivých látok (ďalej 
len „HNS“) osobitný kompenzačný fond, ktorý zaplatí za škody, pokiaľ presahujú hranice 
zodpovednosti majiteľa lode. 

Medzinárodný dohovor o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných 
a škodlivých látok na mori z roku 1996 (ďalej len „Dohovor HNS z roku 1996“) je posledným 
z dohovorov Medzinárodnej námornej organizácie zaoberajúcich sa zodpovednosťou, ktorý 
štáty stále neratifikovali, a teda nemohol nadobudnúť platnosť. V Protokole z roku 2010 
(ďalej len „Protokol HNS z roku 2010“) k Dohovoru HNS z roku 1996 sa uviedli potrebné 
zmeny, aby sa vyriešili problémy zistené v Dohovore HNS z roku 1996. Protokol HNS z roku 
2010 a ustanovenia dohovoru v znení zmien vnesených protokolom sa majú chápať, vykladať 
a uplatňovať spolu ako jedna jediná listina, ako sa stanovuje v článkoch 2 a 18 protokolu. 
Podpis, ratifikácia Protokolu HNS z roku 2010 zo strany štátu alebo jeho pristúpenie k nemu 
rušia akýkoľvek predchádzajúci podpis alebo ratifikáciu Dohovoru HNS z roku 1996 
zo strany uvedeného štátu v súlade s článkom 20 ods. 8 protokolu. Štáty, ktoré ratifikujú 
protokol, vyjadrujú svoj súhlas s tým, že budú viazané konsolidovaným znením Dohovoru 
HNS z roku 2010 ako jedinou konsolidovanou listinou dohovoru, ktorá nadobudne platnosť 
potom, čo nadobudne platnosť Protokol HNS z roku 2010.

V prípade, že v znení dohovoru alebo v protokole chýba doložka o organizácii regionálnej 
ekonomickej integrácie, členské štáty uzavrú túto medzinárodnú dohodu v mene Únie. 
Navrhovaným rozhodnutím Rady sa preto členské štáty splnomocnia, aby v mene Únie 
ratifikovali Protokol HNS z roku 2010 alebo k nemu pristúpili a v dôsledku toho boli viazané 
pravidlami Dohovoru HNS z roku 2010.

II. – Príslušné články zmluvy

Článok 218 ods. 6 písm. a) bod v) ZFEÚ, ktorý sa nachádza v piatej časti s názvom 
„Vonkajšia činnosť Únie“, spolu s článkom 192 ZFEÚ nachádzajúcim sa v tretej časti 
s názvom „Vnútorné politiky a činnosti Únie“ predstavujú právny základ návrhu Komisie 
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a ich znenie je takéto (zvýraznenie doplnené): 

Článok 218
(pôvodný článok 300 ZES)

[...]

6. Rada na návrh vyjednávača prijme rozhodnutie o uzavretí dohody.
S výnimkou prípadov, keď sa dohoda týka výlučne spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky, Rada prijme rozhodnutie, ktorým sa uzaviera dohoda:

a) po udelení súhlasu Európskeho parlamentu v týchto prípadoch:

[...]

v) dohody, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa uplatňuje riadny 
legislatívny postup alebo mimoriadny legislatívny postup, pri ktorom sa 
vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

Článok 192
(pôvodný článok 175 ZES)

1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má 
Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191.

[...]

Článok 191 ZFEÚ znie takto (zvýraznenie doplnené):

Článok 191
(pôvodný článok 174 ZES)

1. Politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich 
cieľov:
– udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
– ochrana ľudského zdravia,
– rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
– podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových 
problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

2. Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom 
prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza zo zásad 
predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne 
pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ.

[...]
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Navrhnuté rozhodnutie Rady vychádza z článku 218 ods. 6 písm. a) bodu v) ZFEÚ v spojení 
s článkom 100 ods. 2 ZFEÚ, ktorý znie takto (zvýraznenie doplnené): 

Článok 100
(pôvodný článok 80 ZES)

[...]

2. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať 
vhodné ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu. Uznášajú sa po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

III. – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora: „musí výber právneho základu opatrenia 
Spoločenstva (v súčasnosti Únie) vychádzať z objektívnych faktorov, ktoré podliehajú 
súdnemu preskúmaniu, medzi ktoré patrí predovšetkým cieľ a obsah opatrenia.“1 Výber 
nesprávneho právneho základu môže byť teda dôvodom na zrušenie príslušného aktu.2

Pokiaľ ide o viaceré právne základy, ak z preskúmania opatrenia vyplynie, že opatrenie má 
dvojaký účel alebo obsahuje dve zložky, a ak jeden účel alebo jednu zložku možno považovať 
za hlavné alebo prevažujúce, kým druhý účel alebo zložka sú len vedľajšie, musí sa toto 
opatrenie zakladať len na jedinom právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento 
hlavný alebo prevažujúci účel alebo zložka.3 Ak má však opatrenie niekoľko súbežných 
cieľov alebo prvkov, ktoré sú neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol niektorý druhotný 
a nepriamy vo vzťahu k ostatným, takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych 
zodpovedajúcich právnych základov.4

IV. – Cieľ a obsah navrhovaného rozhodnutia Rady a Dohovoru HNS z roku 2010

Ako sa uvádza vyššie, cieľom navrhovaného rozhodnutia Rady je splnomocniť členské štáty, 
aby v mene Únie ratifikovali Protokol HNS z roku 2010 alebo k nemu pristúpili a v dôsledku 
toho boli viazané pravidlami Dohovoru HNS z roku 2010. 

Predovšetkým v článku 1 navrhovaného rozhodnutia Rady sa stanovuje splnomocnenie 
členských štátov na ratifikáciu Protokolu HNS z roku 2010 k Dohovoru HNS v záujme Únie 
alebo na pristúpenie k nemu. V článkoch 2 a 3 sa vymedzujú kroky, ktoré by členské štáty 
mali podniknúť s cieľom ratifikovať Protokol HNS z roku 2010 a zriadiť systém predkladania 
správ v súvislosti s nákladom nebezpečných a škodlivých látok, ktorý podlieha príspevku. 

1 Vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585, bod 45 a vec C-130/10, Parlament/Rada, Zb. 
2012, bod 42 a v nich citovaná judikatúra.
2 Stanovisko 2/00, Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 5.
3 Vec C-137/12, Komisia/Rada, EU:C:2013:675, bod 53; vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. 
I-7585, bod 46 a tam citovaná judikatúra; vec C-490/10, Parlament/Rada, EU:C:2012:525, bod 45; vec C-
155/07, Parlament/Rada, Zb. 2008, s. I-08103, bod 34.
4 Vec C-211/01, Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-08913, bod 40; vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 
2009, s. I-7585, bod 47; vec C-178/03, Komisia/Európsky parlament a Rada, Zb. 2006, s. I-107, body 43 – 56. 
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Články 4 a 5 obsahujú záverečné ustanovenia týkajúce sa dátumu nadobudnutia účinnosti 
rozhodnutia a uvádza sa v nich, komu je rozhodnutie určené, konkrétne členským štátom. 

Pokiaľ ide o cieľ a obsah Dohovoru HNS z roku 2010, právna služba Parlamentu vo svojom 
oznámení potvrdila, že:1

„Cieľom Dohovoru HNS z roku 2010 je poskytnúť primeranú, včasnú a účinnú 
náhradu straty alebo škôd spôsobených osobám, na majetku a na životnom prostredí 
pri preprave nebezpečných a škodlivých látok po mori. Dohovor sa vzťahuje na škody 
spôsobené znečistením a škody spôsobené inými rizikami, napríklad požiarom alebo 
výbuchom. Jeho obsah sa zameriava na otázky zodpovednosti za škody spôsobené 
osobám, na majetku a na životnom prostredí, na otázky náhrady takejto škody 
Medzinárodným fondom pre nebezpečné a škodlivé látky a na pravidlá upravujúce 
nároky a žaloby [...].“ 

Konkrétne článok 3 písm. a) sa vzťahuje na škody, ktoré môžu byť environmentálne alebo iné 
ako environmentálne; článok 3 písm. b) sa vzťahuje na environmentálne škody; článok 3 
písm. c) sa vzťahuje na iné ako environmentálne škody; a článok 3 písm. d) sa vzťahuje 
na opatrenia na zabránenie environmentálnym alebo iným ako environmentálnym škodám 
a na ich minimalizáciu. Po uvedení všeobecných ustanovení v článkoch 1 až 6 sa v dohovore 
stanovujú: v kapitole II (články 7 až 12) pravidlá upravujúce ručenie v prípade škody patriacej 
do rozsahu pôsobnosti dohovoru; v kapitole III (články 13 až 36) pravidlá upravujúce náhradu 
škody Medzinárodným fondom pre nebezpečné a škodlivé látky (fond HNS) v prípade takejto 
škody; v kapitole IV (články 37 až 42) pravidlá upravujúce nároky a žaloby v prípade takejto 
škody.2 Kapitoly V a VI sa zaoberajú prechodnými ustanoveniami a záverečnými 
ustanoveniami. 

V. – Stanovenie vhodného právneho základu

Ako sa uvádza vyššie, výber právneho základu opatrenia EÚ sa musí zakladať 
na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu; tieto faktory zahŕňajú 
najmä cieľ a obsah opatrenia. Uplatnenie dvojakého právneho základu je navyše vylúčené, ak 
sú postupy, ktoré sú ustanovené pre každý z týchto základov, nezlučiteľné alebo ak môže 
kumulácia právnych základov porušiť práva Parlamentu. V článku 100 ods. 2 ZFEÚ – 
navrhovanom Radou – aj v článku 192 ods. 1 ZFEÚ – navrhovanom Komisiou – je stanovený 
riadny legislatívny postup pre Európsky parlament a Radu na prijatie akéhokoľvek opatrenia 
a prijatie vhodných ustanovení v oblastiach dopravy, resp. životného prostredia. Navyše, 
keďže cieľom navrhovaného rozhodnutia Rady je splnomocniť členské štáty na ratifikáciu 
Protokolu HNS z roku 2010 alebo na pristúpenie k nemu, a aby boli v dôsledku toho viazané 
pravidlami Dohovoru HNS z roku 2010, ktorého cieľom zase je poskytnúť primeranú, včasnú 
a účinnú náhradu straty alebo škôd spôsobených osobám, na majetku a na životnom prostredí 
pri preprave nebezpečných a škodlivých látok po mori, pričom možno skonštatovať, 
že environmentálny aspekt v žiadnom prípade nemožno považovať za „čisto náhodný“. 
Je teda zjavné, že v rámci Dohovoru HNS z roku 2010 sa sledujú mnohé ciele a obsahuje 
mnohé prvky, ktoré sú neoddeliteľne prepojené. Na jednej strane sa zameriava na zavedenie 
zásady znečisťovateľ platí a zásady, že v prípade environmentálnej škody by sa mali prijať 

1 SJ-0066/16, s. 3
2 Kapitola IV je predmetom osobitného návrhu rozhodnutia Rady.
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preventívne opatrenia, a obsahuje pravidlá upravujúce zodpovednosť a náhradu 
environmentálnej škody. Na druhej strane sa zameriava na uplatňovanie dohovoru, ktorý bol 
uzavretý pod záštitou Medzinárodnej námornej organizácie a ktorého cieľom je regulovať 
škody spôsobené v dôsledku námornej dopravy vrátane iných ako environmentálnych škôd 
spôsobených námornou dopravou, ako aj zabrániť takýmto škodám alebo ich minimalizovať. 
Samotný dohovor obsahuje pravidlá upravujúce ručenie a náhradu iných ako 
environmentálnych škôd.

Na základe judikatúry Súdneho dvora a v súlade s ňou by sa mohlo konštatovať, že 
navrhované rozhodnutie Rady by malo vychádzať z článku 100 ods. 2 ZFEÚ a z článku 192 
ods. 1 ZFEÚ v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v) ZFEÚ.

VI. – Závery a odporúčania

Vzhľadom na predchádzajúcu analýzu, keďže navrhované rozhodnutie Rady je zamerané 
na splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu Protokolu HNS z roku 2010 v mene Únie 
alebo pristúpenie k nemu, a aby boli v dôsledku toho viazané pravidlami Dohovoru HNS 
z roku 2010, a vzhľadom na to, že dohovor sa nevzťahuje len na prípady environmentálnych 
škôd (vďaka čomu nadobúda účinnosť zásada, podľa ktorej by sa mali prijať preventívne 
opatrenia, a zásada znečisťovateľ platí), ale aj na prípady iných ako environmentálnych škôd 
spôsobených pri preprave určitých látok po mori, článok 100 ods. 2, článok 192 ods. 1 
a článok 218 ods. 6 písm. a) bod v) ZFEÚ predstavujú vhodné právne základy tohto návrhu. 

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 17. februára 2016 teda jednohlasne rozhodol1, 
že vhodný právny základ navrhovaného rozhodnutia Rady je článok 100 ods. 2, článok 192 
ods. 1 a článok 218 ods. 6 písm. a) bod v) ZFEÚ.

S úctou,

Pavel Svoboda

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní títo poslanci: 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.


