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Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13806/2015), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 

100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(C8-0410/2015), 

– so zreteľom na článok 3 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 20141, 

– so zreteľom na Medzinárodný dohovor o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave 

nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996 (Dohovor HNS z roku 1996), 

– so zreteľom na Protokol z roku 2010 k Dohovoru HNS z roku 1996 (Dohovor HNS 

z roku 2010), 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2015)0304), 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/971/ES z 18. novembra 2002, ktorým sa členské 

štáty v záujme Spoločenstva splnomocňujú k ratifikácii alebo pristúpeniu k Dohovoru 

HNS z roku 19962, 

                                                 
1  Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
2  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 55. 



 

 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 

o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych 

škôd1 (smernica o environmentálnej zodpovednosti), 

– so zreteľom na vyhlásenie Komisie k zápisnici Výboru stálych predstaviteľov a Rady 

z 20. novembra a z 8. decembra 20152, 

– so zreteľom na dokument z 18. septembra 2015 vydaný odvetvím lodnej dopravy, 

v ktorom sú členské štáty naliehavo vyzvané, aby v súlade s prístupom, ktorý navrhla 

Komisia, čo najskôr ratifikovali Protokol z roku 2010 k Dohovoru HNS a pristúpili 

k nemu3, 

– so zreteľom na záverečnú správu, ktorú pre Európsku komisiu vypracovala spoločnosť 

BIO Intelligence Service, s názvom Study on ELD Effectiveness: scope and exceptions 

(Štúdia o účinnosti smernice o environmentálnej zodpovednosti: rozsah pôsobnosti 

a výnimky) z 19. februára 20144, 

– so zreteľom na správu Právnej služby Európskeho parlamentu z 11. februára 2016 

o právnom základe uvedeného návrhu rozhodnutia Rady (SJ-0066/16) a následného 

stanoviska formou listu k príslušnému právnemu základu uvedeného návrhu 

rozhodnutia, ktorý Výbor pre právne veci prijal 19. februára 20165 a priložil k správe 

A8-0191/2016, 

– so zreteľom na článok 99 ods. 3 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre právne veci (A8-0191/2016), 

A. keďže cieľom Dohovoru HNS z roku 2010 je zabezpečiť zodpovednosť a úhradu 

primeranej, včasnej a účinnej náhrady za stratu alebo škodu, ktorú utrpeli osoby, 

majetok alebo životné prostredie v dôsledku prepravy nebezpečných a škodlivých látok 

na mori, prostredníctvom špecializovaného medzinárodného fondu pre náhradu škôd 

spôsobených prepravou nebezpečných a škodlivých látok; 

B. keďže preto je jeho cieľom na jednej strane zabezpečiť uplatňovanie zásady 

„znečisťovateľ platí“ a zásad prevencie a obozretnosti, na základe ktorých sa v prípade 

možnej environmentálnej škody majú prijať preventívne opatrenia, a dohovor teda 

spadá do rámca politiky a medzi všeobecné zásady Únie v oblasti životného prostredia, 

a na druhej strane je zameraný na reguláciu otázok, ktoré vznikajú v dôsledku škôd 

spôsobených námornou dopravou, ako aj na predchádzanie takýmto škodám a na ich 

minimalizáciu, a teda spadá do politiky Únie v oblasti dopravy; 

C. keďže podľa návrhu Komisie (COM(2015)0304) by sa uzavretie Dohovoru HNS 

z roku 2010 prekrývalo s rozsahom pôsobnosti pravidiel smernice o environmentálnej 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56. 
2  Poznámka č. 13142/15. 
3  K dispozícii online na adrese: http://www.ics-shipping.org/docs/default-

source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.  
4  K dispozícii online na adrese: 

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_repo
rt.pdf.  
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zodpovednosti; 

D. keďže Dohovor HNS z roku 2010 sa svojím rozsahom pôsobnosti prekrýva so 

smernicou o environmentálnej zodpovednosti, pokiaľ ide o environmentálnu škodu 

spôsobenú na území a v morských vodách patriacich pod právomoc štátu, ktorý je 

zmluvnou stranou, o škodu spôsobenú znečistením životného prostredia vo výhradnej 

hospodárskej zóne alebo v rovnocennej oblasti (do 200 námorných míľ od základných 

línií) štátu, ktorý je zmluvnou stranou, a o preventívne opatrenia na predchádzanie 

takejto škode alebo na jej minimalizáciu; 

E. keďže sa Dohovorom HNS z roku 2010 stanovuje objektívna zodpovednosť vlastníka 

lode za škody v dôsledku prepravy nebezpečných a škodlivých látok na mori, na ktoré 

sa vzťahuje dohovor, ako aj povinnosť uzavrieť poistenie alebo iné finančné 

zabezpečenie na krytie jeho zodpovednosti za škodu podľa dohovoru, pričom sa z tohto 

dôvodu zakazuje uplatňovať si iné nároky voči vlastníkovi lode okrem tých, ktoré sú 

v súlade s uvedeným dohovorom (článok 7 ods. 4 a 5); 

F. keďže tak hrozí riziko potenciálneho konfliktu medzi smernicou o environmentálnej 

zodpovednosti a Dohovorom HNS z roku 2010, tomuto riziku možno predísť článkom 4 

ods. 2 smernice o environmentálnej zodpovednosti, v ktorom sa stanovuje, že smernica 

„sa nevzťahuje na environmentálne škody ani na akúkoľvek bezprostrednú hrozbu 

vzniku takejto škody spôsobenú nehodou, pri ktorej zodpovednosť alebo náhrada škody 

patrí do pôsobnosti ktoréhokoľvek z medzinárodných dohovorov uvedených v prílohe 

IV, ktoré sú platné v príslušnom členskom štáte, vrátane ich prípadných budúcich zmien 

a doplnení“; 

G. keďže smernica o environmentálnej zodpovednosti tak vylučuje z rozsahu svojej 

pôsobnosti environmentálne škody alebo bezprostrednú hrozbu vzniku takýchto škôd, 

na ktoré sa vzťahuje Dohovor HNS z roku 2010, len čo tento dohovor vstúpi do 

platnosti, pokiaľ všetky členské štáty neratifikujú Dohovor HNS z roku 2010 alebo k 

nemu nepristúpia v rovnakej lehote, existuje riziko, že vznikne roztrieštené právne 

prostredie, v rámci ktorého budú niektoré členské štáty podliehať Dohovoru HNS z 

roku 2010 a iné smernici o environmentálnej zodpovednosti; táto situácia povedie k 

rozdielnemu zaobchádzaniu s obeťami znečisťovania, ako sú pobrežné komunity, rybári 

atď. a bola by takisto v rozpore s podstatou Dohovoru HNS z roku 2010; 

H. keďže základné zásady dohovorov Medzinárodnej námornej organizácie poskytujú 

základ aj pre Dohovor HNS z roku 2010, pričom medzi tieto zásady patria objektívna 

zodpovednosť vlastníka lode, povinné poistenie na pokrytie škôd spôsobených tretím 

stranám, právo osôb, ktoré utrpeli škodu, vzniesť nárok priamo proti poisťovateľovi, 

obmedzenie zodpovednosti a v prípade ropy a nebezpečných a škodlivých látok 

osobitný fond, z ktorého sa hradia škody, pokiaľ presahujú medze zodpovednosti 

vlastníka lode; 

I. keďže je v záujme celej Únie, aby mala jednotný režim zodpovednosti, ktorý by sa 

uplatňoval na škody spôsobené prepravou nebezpečných a škodlivých látok na mori; 

J. keďže nie je úplne jednoznačné, či článok 4 ods. 2 smernice o environmentálnej 

zodpovednosti znamená, že v členskom štáte, ktorý ratifikoval Dohovor HNS z roku 

2010, sa uplatňovanie smernice o environmentálnej zodpovednosti zamedzí úplne alebo 

len v miere, v akej zodpovednosť alebo náhrada škody patria do rozsahu pôsobnosti 



 

 

dohovoru; 

K. keďže Dohovor HNS z roku 2010 predstavuje režim náhrady škody, a teda má menší 

dosah než smernica o environmentálnej zodpovednosti pri stanovovaní režimu, ktorý si 

od prevádzkovateľov vyžaduje – a príslušným orgánom nariaďuje, aby od 

prevádzkovateľov vyžadovali – predchádzanie bezprostrednej hrozbe 

environmentálnych škôd, resp. nápravu skutočných škôd; 

L. keďže na rozdiel od smernice o environmentálnej zodpovednosti nie je podľa Dohovoru 

HNS z roku 2010 možné priznať náhradu škody nehospodárskej povahy; 

M. keďže smernicou o environmentálnej zodpovednosti sa pre prevádzkovateľov 

nestanovuje požiadavka povinného finančného zabezpečenia, ktorou by sa zaistilo, že 

budú disponovať finančnými prostriedkami na predchádzanie environmentálnym 

škodám a na nápravu týchto škôd, pokiaľ členský štát neprijal prísnejšie ustanovenia, 

než sú obsiahnuté v smernici o environmentálnej zodpovednosti; 

N. keďže Dohovorom HNS z roku 2010 sa stanovuje jednoznačná povinnosť vlastníka 

uzavrieť poistenie alebo iné finančné zabezpečenie na krytie jeho zodpovednosti za 

škody podľa dohovoru; 

O. keďže ostatné dohovory Medzinárodnej námornej organizácie obsiahnuté v prílohe IV 

k smernici o environmentálnej zodpovednosti sa ukázali ako účinné, pretože sa nimi 

podarilo dosiahnuť vyvážený pomer medzi environmentálnymi a obchodnými záujmami 

jasným určením zodpovednosti, vďaka ktorému za bežných okolností nie sú žiadne 

nejasnosti o tom, ktorá strana nesie zodpovednosť, ako aj zavedením mechanizmov 

povinného poistenia a rýchlej náhrady škody, ktoré nie sú obmedzené iba na 

environmentálne škody; 

1. žiada Radu a Komisiu, aby zohľadnili tieto odporúčania: 

i) zaručiť rešpektovanie zásady prenesenia právomocí Únie podľa článku 5 ods. 1 

ZEÚ a ustálenej judikatúry Súdneho dvora, v ktorej sa stanovuje, že „voľba 

právneho základu aktu Európskej únie musí byť založená na objektívnych 

prvkoch, ktoré možno preskúmať v rámci súdneho preskúmania a medzi ktoré 

patria predovšetkým cieľ a obsah aktu“1; 

ii) prijať preto stanovisko v podobe listu z 19. februára 2016 prijaté Výborom pre 

právne veci, v ktorom sa uvádza: 

„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“; 

                                                 
1  Rozsudok Súdneho dvora z 19. júla 2012, Európsky parlament/Rada Európskej únie, C-

130/10, ECLI:EU:C:2012:472, bod 42. 



 

 

iii) zabezpečiť, aby medzinárodné záväzky prijaté v rámci ratifikácie Dohovoru HNS 

z roku 2010 alebo pristúpenia k nemu v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho 

dvora nemali nepriaznivý vplyv na jednotnosť, integritu a účinnosť spoločných 

pravidiel Únie1; 

iv) venovať v tejto súvislosti zvýšenú pozornosť prekrývaniu smernice 

o environmentálnej zodpovednosti a Dohovoru HNS z roku 2010, pokiaľ ide 

o environmentálnu škodu spôsobenú na území a v morských vodách patriacich 

pod právomoc štátu, ktorý je zmluvnou stranou, o škodu spôsobenú znečistením 

životného prostredia vo výhradnej hospodárskej zóne alebo v rovnocennej oblasti 

(do 200 námorných míľ od základných línií) štátu, ktorý je zmluvnou stranou, 

a o preventívne opatrenia na predchádzanie takejto škode alebo na jej 

minimalizáciu (preventívne opatrenia, primárna náprava a doplnková náprava); 

v) zaistiť minimalizáciu možnosti konfliktu medzi smernicou o environmentálnej 

zodpovednosti a Dohovorom HNS z roku 2010 tým, že sa prijmú všetky 

primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty, ktoré dohovor 

ratifikujú alebo k nemu pristúpia, v súlade s článkom 4 ods. 2 a prílohou IV 

k smernici o environmentálnej zodpovednosti v plnej miere rešpektovali doložku 

o výlučnosti podľa článku 7 ods. 4 a 5 Dohovoru HNS z roku 2010, podľa ktorej 

nie je možné vzniesť voči vlastníkovi lode žiadny iný nárok, iba ak podľa 

uvedeného dohovoru; 

vi) zabezpečiť, aby sa znížilo riziko vytvorenia a prehĺbenia konkurenčnej nevýhody 

štátov, ktoré sú pripravené pristúpiť k Dohovoru HNS z roku 2010, oproti tým, 

ktoré by mohli chcieť tento proces oddialiť a naďalej byť viazané len smernicou 

o environmentálnej zodpovednosti; 

vii) zabezpečiť odstránenie trvalej koexistencie dvoch režimov námornej 

zodpovednosti – režimu Únie a medzinárodného režimu –, ktorá by viedla k 

roztriešteniu právnych predpisov Únie a navyše by ohrozila jednoznačné 

určovanie zodpovednosti, pričom by mohla viesť k zdĺhavým a finančne 

nákladným súdnym konaniam na škodu obetí a odvetvia lodnej dopravy; 

viii)  v tejto súvislosti zabezpečiť, aby sa členským štátom uložila jednoznačná 

povinnosť prijať všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie konkrétneho výsledku, 

teda ratifikácie Dohovoru HNS z roku 2010 alebo pristúpenia k nemu 

v primeranej lehote, ktorá by nemala byť dlhšia ako dva roky od dátumu 

nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady; 

2. konštatuje, že toto uznesenie môže byť ďalšou možnosťou, ako by mohli Rada 

a Komisia riešiť odporúčania uvedené v odseku 1; 

3. poveruje svojho predsedu, aby požadoval ďalšiu diskusiu s Komisiou a Radou; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

                                                 
1  Stanovisko Súdneho dvora z 19. marca 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, bod 25; 

rozsudok Súdneho dvora z 5. novembra 2002, Komisia Európskych 
spoločenstiev/Dánske kráľovstvo, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, bod 82; stanovisko 
Súdneho dvora zo 7. februára 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, body 120 a 126; 
stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 



 

 

a parlamentom členských štátov. 

 

 


