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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách 
pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti 
námorných úradov
(KOM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0587)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0038/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Rada vo svojej rezolúcii z 8. júna 1993 
o spoločnej politike bezpečnosti morí 
stanovila cieľ odstrániť z vôd Spoločenstva 
všetky lode, ktoré nespĺňajú normy, 
a vyzdvihla ako prioritu akciu 
Spoločenstva zameranú na zabezpečenie 
účinnej a jednotnej implementácie 
medzinárodných pravidiel vypracovaním 
spoločných noriem pre klasifikačné 
spoločnosti.

(2) Rada vo svojom uznesení z 8. júna 1993 
o spoločnej politike bezpečnosti morí 
stanovila cieľ odstrániť z vôd Spoločenstva 
všetky lode, ktoré nespĺňajú normy, 
a vyzdvihla ako prioritu akciu 
Spoločenstva zameranú na zabezpečenie 
účinnej a jednotnej implementácie 
medzinárodných pravidiel vypracovaním 
spoločných noriem pre uznaných 
organizácií.

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Hoci výraz aj pomenovanie „klasifikačné spoločnosti“ existujú, je vhodnejšie použiť rovnaké 
pomenovanie v celom znení smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5

(5) Členské štáty sú zodpovedné za 
vydávanie medzinárodných osvedčení 
o bezpečnosti a znečisťovaní udeľovaných 
podľa dohovorov, akými sú napr.  SOLAS  
74, Nákladové značky 66 a Marpol 73/78, 
ako aj za implementáciu ich ustanovení.

(5) Členské štáty sú zodpovedné za 
vydávanie medzinárodných osvedčení 
o bezpečnosti a prevencii znečistenia 
udeľovaných podľa dohovorov, akými sú 
napr.  SOLAS  74, Nákladové značky 66 
a Marpol 73/78, ako aj za implementáciu 
ich ustanovení.

Odôvodnenie

Je zrejmé, že v texte Komisie je chyba, pretože nejde o vydávanie osvedčení o znečisťovaní, 
ale osvedčení o prevencii znečistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6

(6) V zhode s týmito dohovormi môžu 
všetky členské štáty poveriť v rôznom 
rozsahu organizácie vykonávajúce 
inšpekcie a prehliadky lodí, známe ako 
klasifikačné spoločnosti, osvedčovaním 
takejto zhody a môžu na ne delegovať 
vydávanie príslušných bezpečnostných 
osvedčení.

(6) V zhode s týmito dohovormi môžu 
všetky členské štáty poveriť v rôznom 
rozsahu organizácie vykonávajúce 
inšpekcie a prehliadky lodí, známe ako 
klasifikačné spoločnosti, osvedčovaním 
takejto zhody a môžu na ne delegovať 
vydávanie príslušných osvedčení o 
bezpečnosti a prevencii znečistenia.

Odôvodnenie

Technická oprava textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 8

(8) Okrem toho majú tieto organizácie za 
povinnosť vypracovávať a implementovať 
pravidlá v oblasti projektovania, stavby, 
údržby a inšpekcie lodí a plniť kritériá 
medzinárodných dohovorov na vydávanie 

(8) Okrem toho tieto organizácie vypracujú 
a implementujú pravidlá v oblasti 
projektovania, stavby, údržby a inšpekcie 
lodí a je ich povinnosťou prehliadať lode 
v mene vlajkových štátov s cieľom plniť 
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príslušných osvedčení. Na uspokojivé 
vykonávanie týchto povinností potrebujú 
úplnú nezávislosť, vysoko špecializovanú 
technickú spôsobilosť a dôsledné riadenie 
kvality.

kritériá medzinárodných dohovorov na 
vydávanie príslušných osvedčení. Na 
uspokojivé vykonávanie týchto povinností 
potrebujú úplnú nezávislosť, vysoko 
špecializovanú technickú spôsobilosť a 
dôsledné riadenie kvality.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné označiť takú dôležitú misiu, akou je misia, ktorá sa uskutočňuje v mene 
členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 17

(17) Rozdielnosti v režimoch finančnej 
zodpovednosti organizácií konajúcich v 
mene členských štátov by zabránili 
správnej implementácii tejto smernice. Ako 
príspevok k riešeniu tohto problému sa 
odporúča zaviesť istú mieru harmonizácie 
na úrovni Spoločenstva vo vzťahu k 
zodpovednosti za akúkoľvek mimoriadnu 
udalosť spôsobenú zo strany uznanej 
organizácie, o ktorej rozhodol súd, vrátane 
urovnania sporov prostredníctvom 
rozhodcovského konania.

(17) Rozdielnosti v režimoch finančnej 
zodpovednosti organizácií konajúcich v 
mene členských štátov by zabránili 
správnej implementácii tejto smernice. Ako 
príspevok k riešeniu tohto problému sa 
odporúča zaviesť istú mieru harmonizácie 
na úrovni Spoločenstva vo vzťahu k 
zodpovednosti za akúkoľvek nehodu 
spôsobenú zo strany uznanej organizácie, o 
ktorej rozhodol súd, vrátane urovnania 
sporov prostredníctvom rozhodcovského 
konania.

Odôvodnenie

Ide o nahradenie spojenia „mimoriadna udalosť“ slovom „nehoda“. V prípade mimoriadnej 
udalosti ide o menej významnú udalosť alebo udalosť patriacu do registra postupu. Slovo 
nehoda je vhodnejšie, pretože lepšie vystihuje situáciu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 25

(25) Je dôležité, aby inšpektori 
Spoločenstva mali prístup k lodiam a 
dokumentácii o lodiach bez ohľadu na to, 
pod akou vlajkou loď pláva, aby sa mohli 
uistiť, či uznané organizácie dodržiavajú 
minimálne kritériá vo vzťahu k všetkým 
lodiam v rámci triedy, do ktorej patria.

(25) V rámci kontroly činnosti uznaných 
organizácií musia mať inšpektori alebo 
audítori Spoločenstva prístup k lodiam a 
dokumentácii o lodiach bez ohľadu na to, 
pod akou vlajkou loď pláva, aby sa mohli 
uistiť, či uznané organizácie dodržiavajú 
minimálne kritériá stanovené touto 
smernicou vo vzťahu k všetkým lodiam v 
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rámci triedy, do ktorej patria.

Keďže však táto kontrola môže viesť ku 
konfliktu záujmov v otázke suverenity 
vlajkového štátu a dôvernosti informácií 
vyžadovaných správou vlajkového štátu, 
ktorú stanovuje príloha I časť B bod 3, 
každý rozpor sa rieši v rámci IMO. 

Odôvodnenie

Prvé zmeny predstavujú technické zlepšenia.

Pokiaľ ide o pridaný odsek: je vhodné uviesť, že ak dôjde ku konfliktu záujmov počas 
kontroly, budú sa riešiť v súlade so zmluvným rámcom IMO na pôde tejto organizácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 28

(28) Schopnosť uznaných organizácií 
rýchlo odhaliť a napraviť nedostatky 
vlastných pravidiel, postupov a vnútorných 
kontrol je rozhodujúca z hľadiska 
bezpečnosti lodí, ktorých inšpekcie 
organizácie vykonávajú a ktorým vydávajú 
osvedčenia. Táto schopnosť by sa mala 
zvýšiť prostredníctvom nezávislého 
spoločného orgánu, ktorý môže navrhovať 
jednotné akcie v záujme neustáleho 
zlepšovania všetkých uznaných organizácií 
a zabezpečovať produktívnu spoluprácu s 
Komisiou.

(28) Schopnosť uznaných organizácií 
rýchlo odhaliť a napraviť nedostatky 
vlastných pravidiel, postupov a vnútorných 
kontrol je rozhodujúca z hľadiska 
bezpečnosti lodí, ktorých inšpekcie 
organizácie vykonávajú a ktorým vydávajú 
osvedčenia. Táto schopnosť by sa mala 
zvýšiť prostredníctvom príslušného 
nezávisle konajúceho orgánu, ktorý môže 
navrhovať jednotné akcie v záujme 
neustáleho zlepšovania všetkých uznaných 
organizácií a zabezpečovať produktívnu 
spoluprácu s Komisiou.

Odôvodnenie

Odstránil sa pojem „spoločný“, pretože sa vzťahuje iba na uznané organizácie, hoci by mal 
mať širší rozsah.

Pojem „nezávislý“ sa nahradil spojením „nezávisle konajúci“. Nejde iba o prázdne 
vyhlásenie nezávislosti, ale o to, aby bol príslušný orgán kompetentný a mal skutočné pole 
pôsobnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 28 a (nové)

(28) Pravidlá a predpisy uznaných 
organizácií sú kľúčovým faktorom 
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bezpečnosti a prevencie nehôd a 
znečistenia. Tieto organizácie začali 
proces, ktorý vyústi do harmonizácie ich 
pravidiel a predpisov. Tento proces by mal 
byť povzbudzovaný a podporovaný 
európskymi právnymi predpismi 
vzhľadom na to, že bude mať pozitívny 
vplyv na námornú bezpečnosť a 
konkurencieschopnosť európskeho 
lodného priemyslu. 

Odôvodnenie

Je zrejmé, že proces harmonizácie predpisov už začal a mal by byť podporovaný Európskou 
úniou s cieľom povzbudiť nielen námornú bezpečnosť, ale tiež konkurencieschopnosť 
európskeho lodného priemyslu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 29

(29) Uznané organizácie by mali byť 
povinné aktualizovať svoje technické 
normy a konzistentne ich presadzovať 
s cieľom harmonizácie bezpečnostných 
pravidiel a zabezpečovania jednotnej 
implementácie medzinárodných pravidiel 
v rámci Spoločenstva. V prípade totožnosti 
alebo veľkej podobnosti technických 
noriem uznaných organizácií by sa malo 
uvažovať o vzájomnom uznávaní 
osvedčení o triede.

(29) Uznané organizácie by mali byť 
povinné aktualizovať svoje technické 
normy a konzistentne ich presadzovať 
s cieľom harmonizácie bezpečnostných 
pravidiel a zabezpečovania jednotnej 
implementácie medzinárodných pravidiel 
v rámci Spoločenstva. V prípade totožnosti 
alebo veľkej podobnosti technických 
noriem uznaných organizácií by sa malo 
uvažovať o vzájomnom uznávaní 
osvedčení o triede, pokiaľ je to možné, 
pričom ako vzor by slúžili tie 
najnáročnejšie a najprísnejšie normy.

Odôvodnenie

Postupná harmonizácia je vhodná, ale nesmie nikdy smerovať k znižovaniu kvality. Práve 
naopak, vzorom musia byť najlepšie a najnáročnejšie postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 bod k)

k) „osvedčenie o triede” (Netýka sa slovenského znenia.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5

Komisia odmietne uznať organizácie, ktoré 
nespĺňajú požiadavky uvedené v prvom 
odseku článku 4 alebo ktorých výkon sa na 
základe kritérií ustanovených v súlade s 
článkom 14 považuje sa neprijateľné 
ohrozenie bezpečnosti alebo životného 
prostredia. 

Komisia v súlade s postupom výborom 
stanoveným v článku 9 ods. 2 odmietne 
uznať organizácie, ktoré nespĺňajú 
požiadavky uvedené v prvom odseku 
článku 4 alebo ktorých výkon sa na základe 
kritérií ustanovených v súlade s článkom 
14 považuje sa neprijateľné ohrozenie 
bezpečnosti alebo životného prostredia.

Odôvodnenie

Pri prijímaní takého dôležitého rozhodnutia Komisii pomáha výbor COSS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 2

2. V prípade, že organizácia má materskú 
spoločnosť, udelí sa uznanie tejto 
materskej spoločnosti a vzťahuje sa na 
všetky subjekty v rámci tejto organizácie.

2. Uznanie sa udelí príslušnému 
právnemu subjektu z celkového súboru 
právnych subjektov uznaných organizácií 
bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
rozšíriť toto uznanie kolektívne na všetky 
právne subjekty v rámci jednej uznanej 
organizácie v prípade, že tieto subjekty 
pomáhajú hlavnému právnemu subjektu 
poskytovať jeho služby na celosvetovej 
úrovni.

Odôvodnenie

Právne vyjasnenie, ktoré lepšie opisuje komplexné zloženie uznaných organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 8 odsek 2 bod a)

a) ustanovenia uvedené v doplnku II 
rezolúcie IMO A.739(18) o usmerneniach 
pre oprávnenie organizácií pôsobiacich 
v mene správneho orgánu, pričom 
vychádzajú z prílohy, doplnku a dodatku 
k IMO MSC/obežník 710 a MEPC/obežník 
307 o vzorovej dohode týkajúcej sa 
oprávnenia uznaných organizácií, ktoré 

a) ustanovenia uvedené v doplnku II 
rezolúcie IMO A.739(18) o usmerneniach 
pre oprávnenie organizácií pôsobiacich 
v mene správneho orgánu, pričom 
vychádzajú z prílohy, doplnku a dodatku 
k IMO MSC/obežník 710 a MEPC/obežník 
307 o vzorovej dohode týkajúcej sa 
oprávnenia uznaných organizácií, ktoré 



PR\629339SK.doc PE 378.538v01-0011/27 PR\629339SK.doc PE 378.538v01-00

SK

konajú v mene správneho orgánu; konajú v mene správneho orgánu;

V dôsledku toho, keď uznaná 
organizácia, jej inšpektori alebo technický 
personál udelia v mene správneho orgánu 
povinné osvedčenia, vzťahujú sa na ne 
rovnaké záruky a rovnaká právna 
ochrana ako na správny orgán vrátane 
všetkých ochranných opatrení, ktoré môže 
správny orgán a jeho členovia použiť v 
rámci udeľovania týchto osvedčení. 

Odôvodnenie

S cieľom objasniť úlohu uznaných organizácií, ktoré konajú v mene členských štátov, je 
vhodné doplniť odsek 6.5.2 prílohy k obežníku IMO MSC 710.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 8 odsek 2 bod b) i)

i) ak o zodpovednosti správneho orgánu za 
akúkoľvek mimoriadnu udalosť 
právoplatne a definitívne rozhodne súd 
alebo sa o nej rozhodne v rámci 
rozhodcovského konania, rovnako to platí 
aj o požiadavke uhradiť poškodeným 
stranám škodu na majetku, stratu majetku 
alebo zranenie alebo smrť, o čom rozhodol 
súd na základe dôkazov o tom, že boli 
spôsobené úmyselne, opomenutím alebo 
hrubou nedbanlivosťou uznanej 
organizácie, jej orgánov, zamestnancov, 
zástupcov alebo iných, ktorí konajú v mene 
organizácie, správny orgán má právo na 
finančnú  náhradu  od uznanej organizácie 
v rozsahu, v akom súd rozhodol o tom, že 
uvedenú stratu, škodu, zranenie alebo 
úmrtie spôsobila uznaná organizácia;

i) ak o zodpovednosti správneho orgánu za 
akúkoľvek nehodu právoplatne a 
definitívne rozhodne súd alebo sa o nej 
rozhodne v rámci rozhodcovského konania, 
rovnako to platí aj o požiadavke uhradiť 
poškodeným stranám škodu na majetku, 
stratu majetku alebo zranenie alebo smrť, o 
čom rozhodol súd na základe dôkazov o 
tom, že boli spôsobené úmyselne, 
opomenutím alebo hrubou nedbanlivosťou 
uznanej organizácie, jej orgánov, 
zamestnancov, zástupcov alebo iných, ktorí 
konajú v mene organizácie, správny orgán 
má právo na finančnú  náhradu  od uznanej 
organizácie v rozsahu, v akom súd 
rozhodol o tom, že uvedenú stratu, škodu, 
zranenie alebo úmrtie spôsobila uznaná 
organizácia;

Odôvodnenie

Výraz „mimoriadna udalosť“ môže byť vhodný v angličtine, je však nejednoznačný, pretože 
sa používa vo formálnom kontexte, buď v súvislosti s otázkou postupu alebo s menej 
významnou záležitosťou. Slovo „nehoda“ lepšie zodpovedá situácii a je menej obmedzujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
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Článok 8 odsek 2 bod b) ii)

ii) ak o zodpovednosti správneho orgánu za 
akúkoľvek mimoriadnu udalosť 
právoplatne a definitívne rozhodne súd 
alebo sa o nej rozhodne v rámci 
rozhodcovského konania, rovnako to platí 
aj o požiadavke uhradiť poškodeným 
stranám zranenie alebo smrť osôb, o čom 
rozhodol súd na základe dôkazov o tom, že 
boli spôsobené  nedbanlivosťou  alebo 
nezodpovednosťou uznanej organizácie, jej 
orgánov, zamestnancov, zástupcov alebo 
iných, ktorí konajú v mene organizácie, 
správny orgán má právo na finančnú 
 náhradu od uznanej organizácie v rozsahu, 
v akom súd rozhodol o tom, že zranenie 
alebo úmrtie spôsobila uznaná organizácia; 
členské štáty môžu obmedziť maximálnu 
sumu, ktorú má zaplatiť uznaná 
organizácia, ktorá však musí byť najmenej 
4 milióny EUR;

ii) ak o zodpovednosti správneho orgánu za 
akúkoľvek nehodu právoplatne a 
definitívne rozhodne súd alebo sa o nej 
rozhodne v rámci rozhodcovského konania, 
rovnako to platí aj o požiadavke uhradiť 
poškodeným stranám zranenie alebo smrť 
osôb, o čom rozhodol súd na základe 
dôkazov o tom, že boli spôsobené 
 nedbanlivosťou  alebo nezodpovednosťou 
uznanej organizácie, jej orgánov, 
zamestnancov, zástupcov alebo iných, ktorí 
konajú v mene organizácie, správny orgán 
má právo na finančnú  náhradu od uznanej 
organizácie v rozsahu, v akom súd 
rozhodol o tom, že zranenie alebo úmrtie 
spôsobila uznaná organizácia; členské štáty 
môžu obmedziť maximálnu sumu, ktorú 
má zaplatiť uznaná organizácia, ktorá však 
musí byť najmenej 4 milióny EUR;

Odôvodnenie

Výraz „mimoriadna udalosť“ môže byť vhodný v angličtine, je však nejednoznačný, pretože 
sa používa vo formálnom kontexte, buď v súvislosti s otázkou postupu alebo s menej 
významnou záležitosťou. Slovo „nehoda“ lepšie zodpovedá situácii a je menej obmedzujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 8 odsek 2 bod b) iii)

iii) ak o zodpovednosti správneho orgánu 
za akúkoľvek mimoriadnu udalosť 
právoplatne a definitívne rozhodne súd 
alebo sa o nej rozhodne v rámci 
rozhodcovského konania, rovnako to platí 
aj o požiadavke uhradiť poškodeným 
stranám stratu majetku alebo poškodenie 
majetku, o čom rozhodol súd na základe 
dôkazov o tom, že boli spôsobené 
 nedbanlivosťou, nezodpovednosťou alebo 
opomenutím uznanej organizácie, jej 
orgánov, zamestnancov, zástupcov alebo 
iných, ktorí konajú v mene organizácie, 
správny orgán  má právo na finančnú 
náhradu od uznanej organizácie v rozsahu, 

iii) ak o zodpovednosti správneho orgánu 
za akúkoľvek nehodu právoplatne a 
definitívne rozhodne súd alebo sa o nej 
rozhodne v rámci rozhodcovského konania, 
rovnako to platí aj o požiadavke uhradiť 
poškodeným stranám stratu majetku alebo 
poškodenie majetku, o čom rozhodol súd 
na základe dôkazov o tom, že boli 
spôsobené  nedbanlivosťou, 
nezodpovednosťou alebo opomenutím 
uznanej organizácie, jej orgánov, 
zamestnancov, zástupcov alebo iných, ktorí 
konajú v mene organizácie, správny orgán  
má právo na finančnú náhradu od uznanej 
organizácie v rozsahu, v akom súd 
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v akom súd rozhodol o tom, že stratu 
majetku alebo poškodenie majetku 
spôsobila uznaná organizácia; členské štáty 
môžu obmedziť maximálnu sumu, ktorú 
má zaplatiť uznaná organizácia, ktorá však 
musí byť najmenej 2 milióny EUR;

rozhodol o tom, že stratu majetku alebo 
poškodenie majetku spôsobila uznaná 
organizácia; členské štáty môžu obmedziť 
maximálnu sumu, ktorú má zaplatiť uznaná 
organizácia, ktorá však musí byť najmenej 
2 milióny EUR;

Odôvodnenie

Výraz „mimoriadna udalosť“ môže byť vhodný v angličtine, je však nejednoznačný, pretože 
sa používa vo formálnom kontexte, buď v súvislosti s otázkou postupu alebo s menej 
významnou záležitosťou. Slovo „nehoda“ lepšie zodpovedá situácii a je menej obmedzujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 11 pododsek 2

K preventívnym a nápravným opatreniam 
môžu patriť predbežné ochranné opatrenia 
v prípade bezprostredného potenciálneho 
ohrozenia bezpečnosti alebo životného 
prostredia.

K preventívnym a nápravným opatreniam 
môžu patriť predbežné ochranné opatrenia 
v prípade bezprostredného potenciálneho 
ohrozenia bezpečnosti alebo životného 
prostredia.

Komisia však musí vopred informovať 
všetky členské štáty, ktoré uznanej 
organizácii udelili povolenie, o 
opatreniach, ktoré organizácia zamýšľa 
prijať.

Odôvodnenie

Malo by byť povinnosťou uznaných organizácii, ktoré konajú v mene členských štátov, vopred 
ich informovať o opatreniach, ktoré chcú urobiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 12 odsek 1 bod a)

(a) ktorá neplní kritériá stanovené v prílohe 
I alebo svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 
smernice, alebo jej výkon sa zhoršuje, v 
dôsledku čoho vyjdú najavo vážne 
nedostatky jej štruktúry, systémov, 
postupov alebo internej kontroly, alebo

(a) ktorá opakovane neplní kritériá 
stanovené v prílohe I alebo svoje 
povinnosti vyplývajúce z tejto smernice, 
alebo jej výkon sa zhoršuje, v dôsledku 
čoho vyjdú najavo vážne nedostatky jej 
štruktúry, systémov, postupov alebo 
internej kontroly, alebo
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Odôvodnenie

Slovo „opakovane“ sa doplnilo na zdôraznenie závažnosti správania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 12 odsek 1 bod b)

(b) ktorá v priebehu posudzovania podľa 
článku 16 ods. 3 poskytla Komisii 
nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce 
informácie alebo iným spôsobom 
zabraňovala tomuto posúdeniu.

(b) ktorá v priebehu posudzovania podľa 
článku 16 ods. 3 úmyselne poskytla 
Komisii nesprávne, neúplné alebo 
zavádzajúce informácie alebo iným 
spôsobom zabraňovala tomuto posúdeniu.

Odôvodnenie

Slovo „úmyselne“ sa doplnilo na zdôraznenie závažnosti podvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 12 odsek 3 pododsek 2

Pred ich uložením musí príslušná 
organizácia dostať príležitosť na 
vyjadrenie.

Pred ich uložením musia organizácia a 
príslušné členské štáty dostať príležitosť 
predložiť ich vyjadrenie výboru COSS.

Odôvodnenie

Ide o to, aby sa príslušným členským štátom tiež poskytla možnosť predložiť ich vyjadrenia 
výboru COSS.  Týmto sa dá vyhnúť skutočnosti, že nebudú mať možnosť sa brániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 12 odsek 3 pododsek 3

Celková čiastka pokút a pravidelných 
sankcií nesmie presiahnuť 10 % celkového 
obratu, ktorý uznaná organizácia dosiahla v 
predošlom obchodnom roku v súvislosti s 
činnosťami spadajúcimi do oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

Celková čiastka pokút a pravidelných 
sankcií nesmie presiahnuť 5 % celkového 
obratu, ktorý uznaná organizácia dosiahla v 
predošlom obchodnom roku v súvislosti s 
činnosťami spadajúcimi do oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Celkové percento pokút je považované za príliš vysoké, je vhodné ho znížiť z 10 na 5 %.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 13 odsek 1 bod a)

(a) ktoré neplnia kritériá stanovené v 
prílohe I alebo svoje povinnosti 
vyplývajúce z tejto smernice a táto 
skutočnosť predstavuje neprijateľné 
ohrozenie bezpečnosti alebo životného 
prostredia;

(a) ktoré opakovane a v závažnej miere 
neplnia kritériá stanovené v prílohe I alebo 
svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 
smernice a táto skutočnosť predstavuje 
neprijateľné ohrozenie bezpečnosti alebo 
životného prostredia;

Odôvodnenie

Výrazy „ závažný“ a „opakovane“ by mali charakterizovať spôsob správania, ktorý si zaslúži 
taký ťažký trest, akým je odňatie uznania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 13 odsek 1 bod b)

(b) ktorých výkon v oblasti bezpečnosti a 
prevencie znečisťovania predstavuje 
neprijateľné ohrozenie bezpečnosti a 
životného prostredia;

(b) ktorých závažný a opakovaný výkon v 
oblasti bezpečnosti a prevencie 
znečisťovania predstavuje neprijateľné 
ohrozenie bezpečnosti a životného 
prostredia;

Odôvodnenie

Výrazy „ závažný“ a „opakovane“ by mali charakterizovať spôsob správania, ktorý si zaslúži 
taký ťažký trest, akým je odňatie uznania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 14 úvodná časť

Komisia v súlade s postupom uvedeným v 
článku 9 ods. 2 prijíma:

Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 9 ods. 2 prijíma a uverejňuje:  

Odôvodnenie

Uverejnenie kritérií je v rámci systému právnych záruk povinnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 16 odsek 3 pododsek 1

Komisia pravidelne a aspoň každé dva 
roky spolu s členským štátom posudzuje 

Komisia pravidelne a aspoň každé dva 
roky spolu s členským štátom posudzuje 
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všetky uznané organizácie, ktoré 
predkladali príslušnú žiadosť o uznanie, s 
cieľom overiť, že tieto organizácie plnia 
svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 
smernice a spĺňajú kritériá  prílohy I .

všetky uznané organizácie, ktoré 
predkladali príslušnú žiadosť o uznanie, s 
cieľom overiť, že tieto organizácie plnia 
svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 
smernice a spĺňajú kritériá  prílohy I. 
Posudzovanie musí byť obmedzené na 
námorné činnosti uznaných organizácií v 
súvislosti s poľom pôsobnosti tejto 
smernice. 

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu je potrebné odlíšiť činnosti uznaných organizácií, ktoré súvisia 
s touto smernicou od tých, ktoré s ňou nesúvisia. Komisia používa takéto rozlíšenie pri 
zodpovednosti, ktorá sa týka obchodného kapitálu organizácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 20 odsek 1 pododsek 1

Uznané organizácie sa navzájom 
pravidelne radia s cieľom udržiavať 
rovnocennosť svojich pravidiel a predpisov 
a ich implementácie. Navzájom 
spolupracujú s cieľom dosiahnuť jednotný 
výklad medzinárodných dohovorov, bez 
toho, aby boli dotknuté právomoci 
vlajkových štátov. Uznané organizácie sa 
dohodnú na podmienkach vzájomného 
uznávania svojich osvedčení o triede, a to 
na základe rovnocenných noriem s 
osobitným prihliadnutím na námorné 
vybavenie označené značkou zhody 
(„wheelmark“) v súlade so smernicou 
96/98/ES

Uznané organizácie sa navzájom 
pravidelne radia s cieľom udržiavať 
rovnocennosť  a dosiahnuť súlad svojich 
pravidiel a predpisov a ich implementácie. 
Navzájom spolupracujú s cieľom 
dosiahnuť jednotný výklad 
medzinárodných dohovorov, bez toho, aby 
boli dotknuté právomoci vlajkových štátov. 
Uznané organizácie sa v prípade potreby 
dohodnú na podmienkach vzájomného 
uznávania svojich osvedčení o triede, a to 
na základe rovnocenných noriem, ktorých 
vzorom sú najnáročnejšie a najprísnejšie 
modely, a s osobitným prihliadnutím na 
námorné vybavenie označené značkou 
zhody („wheelmark“) v súlade so 
smernicou 96/98/ES

Odôvodnenie

Ide o vyznačenie stanoveného cieľa, akým je postupné zosúladenie.

Je tiež potrebné spresniť, že vzájomné uznávanie je potrebné len v prípade, že technické 
normy sú rovnaké alebo veľmi podobné.

Referenčné modely nesmú smerovať k znižovaniu kvality.  Preto je potrebné sa inšpirovať 
tými najprísnejšími.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 20 odsek 1 a (nový)

1 a. Tri roky po vstupe do platnosti tejto 
smernice, Komisia predloží  Rade 
a Parlamentu správu, ktorá bude založená 
na nezávislej štúdii a zameraná na pokrok 
dosiahnutý v oblasti harmonizácie 
pravidiel, predpisov a vzájomného 
uznávania.   V prípade, že uznané 
organizácie nebudú dodržiavať povinnosti 
stanovené v čl. 20 odsek 1, Komisia 
navrhne Rade a Parlamentu opatrenia, 
ktoré bude potrebné prijať.

Odôvodnenie

Je správne, že Komisia vo svojom návrhu nepoužíva žiadne imperatívne lehoty, ale odporúča 
postupnú harmonizáciu.  Je logické, že po uplynutí primeraného obdobia sa uskutoční 
vyhodnotenie, ktoré odhalí, či bol cieľ dosiahnutý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 21 odsek 1, úvodná časť

1. Uznané organizácie zriadia najneskôr 
do ... spoločný orgán, ktorý udržiavajú a 
ktorý vykonáva tieto úlohy:

1. Členské štáty spolu s uznanými 
organizáciami zriadia hodnotiaci výbor 
v súlade s normami kvality EN 45012, na 
ktorom sa zúčastnia ako poradcovia IMO 
(Medzinárodná námorná organizácia), 
priemyselné združenia a mimovládne 
organizácie (MVO). Výbor je poverený 
týmito úlohami:

Odôvodnenie

Ide o pomenovanie hodnotiaceho orgánu, ktorý bol nazvaný hodnotiacim výborom.

Uznané organizácie a tiež členské štáty sa budú podieľať na vytvorení tohto výboru; IMO 
bude konzultovaná.

Výbor bude mať právomoci, ktoré mu umožnia nezávisle konať a zostaviť svoje vlastné 
postupové pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 21 odsek 1 pododsek 1 bod a)
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(a) priebežne hodnotí systém riadenia 
kvality;

(a) vytvára predpisy a hodnotí systém 
riadenia kvality uznaných organizácií 
v súlade s normami ISO 9001;

Odôvodnenie

Ide o pomenovanie hodnotiaceho orgánu, ktorý bol nazvaný hodnotiacim výborom.

Uznané organizácie a tiež členské štáty sa budú podieľať na vytvorení tohto výboru; IMO 
bude konzultovaná.

Výbor bude mať právomoci, ktoré mu umožnia nezávisle konať a zostaviť svoje vlastné 
postupové pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 21 odsek 1 pododsek 1 bod b)

(b) osvedčuje systém kvality; (b) osvedčuje systém kvality uznaných 
organizácií;

Odôvodnenie

Ide o pomenovanie hodnotiaceho orgánu, ktorý bol nazvaný hodnotiacim výborom.

Uznané organizácie a tiež členské štáty sa budú podieľať na vytvorení tohto výboru; IMO 
bude konzultovaná.

Výbor bude mať právomoci, ktoré mu umožnia nezávisle konať a zostaviť svoje vlastné 
postupové pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 21 odsek 1 pododsek 1 bod c)

(c) poskytuje záväzný výklad 
medzinárodne uznávaných noriem kvality, 
najmä s cieľom zohľadňovať osobitné 
vlastnosti charakteru a povinností 
uznaných organizácií, a

(c) poskytuje záväzný výklad 
medzinárodne uznávaných noriem riadenia 
kvality, najmä s cieľom zohľadňovať 
osobitné vlastnosti charakteru a povinností 
uznaných organizácií, a

Odôvodnenie

Ide o pomenovanie hodnotiaceho orgánu, ktorý bol nazvaný hodnotiacim výborom.

Uznané organizácie a tiež členské štáty sa budú podieľať na vytvorení tohto výboru; IMO 
bude konzultovaná.
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Výbor bude mať právomoci, ktoré mu umožnia nezávisle konať a zostaviť svoje vlastné 
postupové pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 21 odsek 1 pododsek 2

Spoločný orgán je nezávislý od uznaných 
organizácií a má k dispozícií prostriedky 
potrebné na to, aby vykonával svoje úlohy 
účinne a v súlade s najprísnejšími 
odbornými normami.

Hodnotiaci výbor má potrebné právomoci, 
ktoré mu umožnia vystupovať nezávisle 
vo vzťahu k  uznaným organizáciám a má 
k dispozícií prostriedky potrebné na to, aby 
vykonával svoje úlohy účinne a v súlade s 
najprísnejšími odbornými normami. Výbor 
stanoví svoje pracovné metódy 
a postupové pravidlá.

Odôvodnenie

Ide o pomenovanie hodnotiaceho orgánu, ktorý bol nazvaný hodnotiacim výborom.

Uznané organizácie a tiež členské štáty sa budú podieľať na vytvorení tohto výboru; IMO 
bude konzultovaná.

Výbor bude mať právomoci, ktoré mu umožnia nezávisle konať a zostaviť svoje vlastné 
postupové pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 21 odsek 1 pododsek 3

Prijíma ročný pracovný plán. vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ide o pomenovanie hodnotiaceho orgánu, ktorý bol nazvaný hodnotiacim výborom.

Uznané organizácie a tiež členské štáty sa budú podieľať na vytvorení tohto výboru; IMO 
bude konzultovaná.

Výbor bude mať právomoci, ktoré mu umožnia nezávisle konať a zostaviť svoje vlastné 
postupové pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 21 odsek 1 pododsek 4

Komisii a členským štátom, ktoré udeľujú Hodnotiaci výbor poskytne 
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oprávnenia, poskytuje všetky informácie o 
svojom ročnom pracovnom pláne, ako aj o 
svojich zisteniach a odporúčaniach, najmä 
v súvislosti so situáciami, v ktorých mohlo 
dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.

zainteresovaným stranám vrátane Komisie 
všetky informácie o svojom ročnom 
pracovnom pláne, ako aj o svojich 
zisteniach a odporúčaniach, najmä v 
súvislosti so situáciami, v ktorých mohlo 
dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.

Odôvodnenie

Ide o pomenovanie hodnotiaceho orgánu, ktorý bol nazvaný hodnotiacim výborom.

Uznané organizácie a tiež členské štáty sa budú podieľať na vytvorení tohto výboru; IMO 
bude konzultovaná.

Výbor bude mať právomoci, ktoré mu umožnia nezávisle konať a zostaviť svoje vlastné 
postupové pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 21 odsek 2 pododsek 1

2. Komisia pravidelne hodnotí spoločný 
orgán uvedený v odseku 1 a môže od 
uznaných organizácií vyžadovať prijatie 
opatrení, ktoré považuje za potrebné na 
zabezpečenie úplnej zhody s odsekom 1.

2. Komisia pravidelne vykonáva audit 
v súlade s postupom výboru stanovenom 
v čl. 9 odsek 2 a môže od hodnotiaceho 
výboru vyžadovať prijatie opatrení, ktoré 
považuje za potrebné na zabezpečenie 
úplnej zhody s odsekom 1.

Odôvodnenie

Ide o pomenovanie hodnotiaceho orgánu, ktorý bol nazvaný hodnotiacim výborom.

Uznané organizácie a tiež členské štáty sa budú podieľať na vytvorení tohto výboru; IMO 
bude konzultovaná.

Výbor bude mať právomoci, ktoré mu umožnia nezávisle konať a zostaviť svoje vlastné 
postupové pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 23 pododsek 1

V priebehu posudzovania podľa článku 16 
ods. 3 Komisia overuje, či je držiteľ 
uznania materskou spoločnosťou 
organizácie. Ak to tak nie je, Komisia na 
základe vlastného rozhodnutia uznanie 

V priebehu posudzovania podľa článku 16 
ods. 3 Komisia overuje, či je držiteľ 
uznania príslušný právny subjekt 
organizácie, na ktorú sa viažu ustanovenia 
tejto smernice. Ak to tak nie je, Komisia 
na základe vlastného rozhodnutia uznanie 
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príslušne upraví. príslušne upraví.

Odôvodnenie

Právne ujasnenie, ktoré viacej zodpovedá vnútornej organizácii a zloženiu uznaných 
organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I časť B bod 1

1. Organizácia pôsobí celosvetovo 
prostredníctvom technického personálu, 
ktorý pracuje výhradne pre ňu, alebo, vo 
výnimočných a riadne opodstatnených 
prípadoch, prostredníctvom technického 
personálu, ktorý pracuje výhradne pre iné 
uznané organizácie.

1. Organizácia pôsobí celosvetovo 
prostredníctvom technického personálu, 
ktorý je zamestnaný alebo má zmluvu 
výhradne s ňou, alebo, vo výnimočných a 
riadne opodstatnených prípadoch, 
prostredníctvom technického personálu, 
ktorý pracuje výhradne pre iné uznané 
organizácie.

Odôvodnenie

Ujasnenie anglickej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha I časť B bod 4 a (nový)

4a. Organizácia, inšpektori a technický 
personál, ktorý zamestnáva, vykonávajú 
úlohy bez toto, aby boli dotknuté práva 
duševného vlastníctva lodeníc, 
dodávateľov zariadení a majiteľov lodí 
vrátane patentov, licencií, know-how 
alebo iných druhov vedomostí, ktorých 
využívanie je pod prísnou právnou 
kontrolou na európskej alebo 
vnútroštátnej úrovni;   v žiadnom prípade, 
ani organizácia, inšpektori, ani žiadny 
člen technického personálu, ktorého 
organizácia zamestnáva, nepostúpia, ani 
neprezradia informácie, ktoré sú 
zaujímavé z obchodného hľadiska 
a získali ich v rámci inšpekcie, 
preverovania a dohľadu nad stavbami 
alebo opravami lodí.
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Odôvodnenie

Tak ako uznané organizácie sa oprávnene obávajú uznať subjekty, ktoré sú na nižšej 
technologickej úrovni, rovnako tiež iní aktéri sa snažia chrániť si ich práva duševného 
vlastníctva.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha I časť B bod 7

7. Organizácia vypracovala, vykonávala a 
udržiava účinný systém interného 
zabezpečovania kvality, ktorý vychádza z 
príslušných častí medzinárodne 
uznávaných noriem kvality a je v súlade s 
normou EN ISO/IEC 17020:2004 
(kontrolné orgány) a EN ISO 9001:2000 v 
zmysle výkladu a osvedčenia spoločného 
orgánu uvedeného v článku 21 ods. 1.

7. Organizácia vypracovala, vykonávala a 
udržiava účinný systém interného 
zabezpečovania kvality, ktorý vychádza z 
príslušných častí medzinárodne 
uznávaných noriem kvality a je v súlade s 
normou EN ISO/IEC 17020:2004 
(kontrolné orgány) a EN ISO 9001:2000 v 
zmysle výkladu a osvedčenia 
hodnotiaceho výboru uvedeného v článku 
21 ods. 1.

Hodnotiaci výbor musí byť  vo svojej 
činnosti nezávislý a preto musí mať 
k dispozícii všetky prostriedky potrebné na 
správne fungovanie a rozvoj dôkladnej 
a neustálej práce; musí mať osobitné 
technické vedomosti na vysokej úrovni 
a vypracovaný etický kódex, ktorý 
zabezpečí nezávislosť audítorov pri 
výkone ich práce. 

Odôvodnenie

Súlad s pomenovaním organizácie, ktoré sa používa v PDN.

Ide o popis charakteristík spoločného orgánu, ktorý musí byť nezávislý a vybavený 
prostriedkami umožňujúcimi plniť jeho poslanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha I časť B bod 8

8. Pravidlá a predpisy organizácie sa 
uplatňujú tak, že organizácia môže na 
základe vlastných priamych poznatkov a 
vlastného úsudku kedykoľvek 
prostredníctvom osvedčení o triede, na 
základe ktorých sa môže vydať štatutárne 

(Netýka sa slovenského znenia.)
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osvedčenie, vyhotoviť spoľahlivé a 
objektívne vyhlásenie o bezpečnosti 
príslušnej lode.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odôvodnenie a ciele návrhu

Táto štvrtá revízia má jediný cieľ, a to posilniť a zdokonaliť úlohu klasifikačných spoločností 
uznaných Európskou úniou, ktoré v súčasnosti zodpovedajú označeniu „uznané organizácie“.  
V praxi boli pozorované výrazné medzery v procese kontroly a certifikácie bezpečnosti 
celosvetovej flotily.

Už predchádzajúce smernice, najmä smernica 2001/105/ES, jedna z troch, ktoré navrhoval 
legislatívny balík Erika I, zdôrazňovali potrebu reformovania systému uznávania 
klasifikačných spoločností, ako je vytvorený smernicou 94/57/ES, vďaka ktorému sa dosiahol 
významný pokrok.  Tento pokrok uznali aj závery Rady z 13. decembra 2002 a uznesenie 
Európskeho parlamentu o posilnení námornej bezpečnosti (2003/2235(INI)) a v uznesení 
prijatom po havárii lode Prestige (2003/2066(INI)).

Potreba vrátiť sa k tejto otázke vznikla preto, lebo je dôležité opäť posilniť a rozšíriť činnosť 
týchto organizácií. Ich kľúčovú úlohu v udržiavaní námornej bezpečnosti potvrdzujú rôzne 
subjekty v námornom sektore vyjadrením, že ak by nejestvovali, museli by sa vymyslieť.

Pritom, ako už bolo spomínané vyššie, v procese kontroly a certifikácie uznaných organizácií 
pretrvávajú výrazné medzery, ktoré výrazne a neprijateľne ohrozujú bezpečnosť a životné 
prostredie.  Uznané organizácie majú v rukách významné právomoci v oblasti bezpečnosti 
námornej dopravy. Tieto právomoci musia príslušné orgány prísne kontrolovať s cieľom 
zaručiť, že organizácie poverené dohliadaním na spĺňanie medzinárodných noriem v oblasti 
bezpečnosti a prevencie znečistenia loďami plaviacimi sa v našich vodách, môžu konať prísne 
a úplne nezávisle.

Reformy navrhované smernicou Komisie

Komisia v rámci „tretieho legislatívneho balíka v oblasti námornej bezpečnosti“ predložila 
návrh na reformu súčasných pravidiel a noriem pre klasifikáciu a kontrolu lodí uznanými 
organizáciami, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/57/ES. Táto smernica už bola 
niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená, táto štvrtá aktualizácia predstavuje 
predovšetkým prepracovanie. 

Návrh obsahuje päť typov reforiem:

1. Posilnenie systémov kontroly uznaných organizácií:

Uznané organizácie vytvoria spoločnú organizáciu, ktorej úlohou bude hodnotiť a certifikovať 
systémy riadenia kvality. Tieto organizácie budú od uznaných organizácií nezávislé a budú 
mať k dispozícii prostriedky potrebné na efektívnu a trvalú realizáciu svojich úloh.

2. Zjednotenie systému riadneho a limitovaného uznania:
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Platný systém podmieňuje uznanie veľkosťou organizácie. Komisia navrhuje opustiť tento 
systém a harmonizovať normy v oblasti uznávania Spoločenstva vychádzajúc z činností 
organizácie v oblastiach kvality a bezpečnosti. Zároveň Komisia zavádza ochranný 
mechanizmus, ktorý jej umožní zabrániť tomu, aby uznaná organizácia, nech je jej veľkosť 
akákoľvek, zasahovala v mene členských štátov do špecializovaných oblastí, ku ktorým nemá 
potrebné právomoci.  

Okrem toho Komisia preskúma limitované uznania priznané podľa platnej smernice a pristúpi 
k postupu komitológie, ak sa obmedzenia majú nahradiť inými alebo vypustiť.

3. Zlepšenie kritérií systému uznávania Spoločenstva:

Návrh sa snaží o zjednodušenie kritérií uznania, ktoré sa vytvorili neusporiadaným spôsobom. 
Navrhované úpravy sa týkajú najmä počtu inšpektorov, ktorý má byť primeraný 
klasifikovanej flotile, využívania nestálych inšpektorov a preskúmania právnej štruktúry 
uznaných organizácií.

4. Reforma systému sankcií:

Komisia chce napokon zmierniť systém sankcií. Išlo by o vypracovanie zoznamu priestupkov 
a sankcií, ktoré sa pridajú k nahradeniu odobratia uznania finančnými sankciami. Tieto 
sankcie, ktoré majú byť odstrašujúce a primerané, by zohľadňovali závažnosť priestupku 
a hospodársku kapacitu príslušnej uznanej organizácie (určené sú len základné charakteristiky 
systému).

5. Spresnenie rozsahu pôsobnosti a uľahčenie uplatňovania niektorých ustanovení tejto 
smernice:

Tento bod sa venuje špecifikám Spoločenstva v jeho vymedzení kontrolných právomocí. 
Podmienky prístupu inšpektorov – audítorov k lodným dokumentom sa vyjasňujú.

Právna štruktúra uznaných organizácií je ďalším podstatným aspektom, a preto Komisia 
navrhuje rozšíriť koncept organizácie s cieľom zaručiť uplatnenie uznania na najvyššej úrovni 
zodpovedajúcej tomuto konceptu. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, text odkazuje na dohovor 
SOLAS, pričom z neho vylučuje oddiel týkajúci sa bezpečnosti.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Váš spravodajca považoval za správne opäť sa stretnúť s činiteľmi z tohto sektora, aby znova 
preskúmal ich kritériá. Takisto zorganizoval stretnutia s IACS, medzinárodným združením 
združujúcim hlavné uznané organizácie poverené odborným posudzovaním a certifikáciou 
viac než 90 % nákladných lodí celého sveta, a ktoré zastupuje desať z dvanástich organizácií 
uznaných Spoločenstvom. Stretol sa tiež s námornými dopravcami, konštruktérmi lodí 
a s predstaviteľmi európskeho odvetvia rybárskych zariadení. 
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Váš spravodajca okrem iného zorganizoval verejné vypočutie v Európskom parlamente, ktoré 
bolo prístupné výboru pre dopravu, aby dal IACS možnosť popísať oblasť aktivít uznaných 
organizácií a predstaviť ich. 

Pripomienky a návrhy spravodajcu

Váš spravodajca je za návrh smernice, ktorý umožňuje pokrok v oblasti námornej bezpečnosti 
a boja proti znečisteniu. Popri tom však táto správa obsahuje niekoľko úprav, ktoré podľa 
jeho názoru návrh zlepšujú:

a) Posilnenie systému kontroly uznaných organizácií

Vytvorenie spoločnej organizácie na hodnotenie a certifikáciu je dobrá myšlienka. Vo svojej 
správe sa váš spravodajca rozhodol pomenovať ju „hodnotiaci výbor“ a trvá na nevyhnutnosti 
jeho nezávislosti, ktorá garantuje autonómiu jeho konania. Preto je potrebné dať mu 
právomoci potrebné na realizáciu jeho úloh. Čo sa týka jeho poslania, tento výbor bude konať 
v mene uznaných organizácií spoločne s členskými štátmi a bude konzultovať Medzinárodnú 
námornú organizáciu (IMO).

b) Zjednotenie súčasného dvojitého systému riadneho a limitovaného uznania

Komisia navrhuje vypustiť súčasný dvojitý systém uznávania a navrhuje ho nahradiť 
uznávaním Spoločenstvom založeným na kvalitatívnych a nie kvantitatívnych kritériách, 
takže veľkosť by sa už nebrala do úvahy. Váš spravodajca sa domnieva, že táto reforma je 
pozitívna, ale že myšlienka vzájomného uznávania je diskutabilná. 

Váš spravodajca podporuje návrh Komisie, ktorý nekladie vzájomné uznávanie ako 
povinnosť, ale odporúča jeho uvážené používanie, pričom ho obmedzuje na prípady, keď 
pravidlá a regulácia uznaných organizácií sú identické alebo veľmi podobné. Váš spravodajca 
predložil niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby tieto prípady ešte viac 
vyjasnil a aby sa zabezpečilo, že prípadná harmonizácia pravidiel bude založená na 
najnáročnejších a najprísnejších pravidlách. 

Členské štáty sa na tomto procese zúčastňujú a musia byť informované o nápravných 
a preventívnych opatreniach, ktoré bude Komisia vyžadovať od uznanej organizácie, ktorá 
nebude spĺňať kritériá podľa prílohy I alebo povinnosti, ktoré na ňu kladie smernica, pokiaľ 
koná za členský štát. Okrem toho text počíta s možnosťou adresovať pripomienky výboru 
COSS (výbor pre námornú bezpečnosť a prevenciu znečistenia z lodí), aby sa zachovala 
možnosť obrany. Napokon, výška celkovej referenčnej sumy pokút sa znížila z 10 % na 5 %, 
keďže pôvodná výška bola považovaná za prehnanú.

d) Obmedzená či neobmedzená zodpovednosť:

Otázka obmedzenia zodpovednosti uznaných organizácií je predmetom polemiky, pričom 
každý vyjadruje a bráni svoje predstavy na túto tému.

V roku 2001 počítal článok 8 ods. 5 smernice s tým, že Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade hodnotiacu správu o hospodárskom vplyve režimu občianskoprávnej 
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zodpovednosti podľa smernice 94/57/ES. Komisia sa vtedy zaviazala predložiť túto správu do 
22. júla 2006.

Predmetná správa vedie k tomuto záveru: 

Podľa smernice musí byť v prípade hrubej nedbalosti zodpovednosť neobmedzená, a tento 
princíp je nesporný.

Čo sa týka režimu zodpovednosti, ktorý sa uplatní v prípade prostej nedbalosti, smernica 
neurčuje neobmedzenú zodpovednosť, ale necháva stranám možnosť rokovania a dohody 
o výške udelenej pokuty. V súčasnosti platný rámec v prípade prostej nedbalosti je takýto: 
sedemnásť členských štátov a Nórsko sa rozhodlo, že v prípade prostej nedbalosti sa uplatní 
obmedzená zodpovednosť. Výška pokuty z väčšej časti zodpovedá sumám podľa smernice 
s tým, že namiesto prahov ide o stropy. Päť členských štátov využilo možnosť, ktorú ponúka 
článok 6 platnej smernice a dohodli s uznanými organizáciami uplatňovanie neobmedzenej 
zodpovednosti v prípade prostej nedbalosti.

Celkovo sa váš spravodajca domnieva, že návrh Komisie je vyvážený a používa kritériá, ktoré 
sa v rámci Európskej únie používajú vo veľkom rozsahu. 


