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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 391/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí
(přepracované znění)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí by
měly být schopné nabízet své služby v celém Společen
ství a navzájem si konkurovat a zároveň poskytovat
rovnocennou úroveň bezpečnosti a ochrany životního
prostředí. Proto by v celém Společenství měly být
jednotně stanoveny a používány nezbytné odborné
normy pro jejich činnost.

(4)

Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím
opatření, která odpovídajícím způsobem navazují na
práci
Mezinárodní
námořní
organizace
(IMO)
a případně ji rozvíjejí a doplňují. Kromě toho by měly
členské státy a Komise podpořit vypracování mezinárod
ního předpisu pro uznané subjekty ze strany IMO.

(5)

Měla by být stanovena minimální kritéria pro uznávání
subjektů, a to s cílem zvýšit bezpečnost lodí a zabránit
znečisťování jimi způsobovanému. Minimální kritéria
stanovená ve směrnici 94/57/ES by proto měla být zpřís
něna.

(6)

Za účelem udělení počátečního uznání subjektům, které
si přejí být pověřeny jednat jménem členských států, by
mělo být dodržování minimálních kritérií stanovených
v tomto nařízení účinněji posuzováno harmonizovaným
a centralizovaným způsobem Komisí spolu s členskými
státy, které o uznání žádají.

(7)

Uznání by mělo být udělováno pouze na základě kvality
a bezpečnosti, kterou subjekt poskytuje. Mělo by být
zabezpečeno, aby rozsah uznání vždy odpovídal skutečné
kapacitě dotčeného subjektu. Uznávání by dále mělo
zohledňovat rozdíl v právní formě a organizační struk
tuře uznaných subjektů a zároveň nadále zabezpečovat
jednotné používání minimálních kritérií stanovených
v tomto nařízení a účinnost kontrol Společenství. Bez
ohledu na svou organizační strukturu by subjekt, jenž
má být uznán, měl poskytovat služby na celosvětové
úrovni a jeho složky by měly podléhat globální společné
a nerozdílné odpovědnosti.

(8)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES
ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prová
děcích pravomocí svěřených Komisi (5).

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko
a sociálního výboru (1),

Evropského

hospodářského

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy
s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem
dne 3. února 2009 (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Směrnice Rady 94/57/ES ze dne 22. listopadu 1994,
kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty
pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro souvi
sející činnosti námořní správy (4), byla několikrát
podstatně změněna. Jelikož má být uvedená směrnice
znovu změněna, měla by být z důvodu přehlednosti
přepracována.

Vzhledem k povaze ustanovení směrnice 94/57/ES se jeví
jako vhodné přepracovat ustanovení této směrnice tak, že
budou přijaty dva právní akty Společenství, a to směrnice
a nařízení.

(1) Úř. věst. C 318, 23.12.2006, s. 195.
(2) Úř. věst. C 229, 22.9.2006, s. 38.
(3) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 (Úř.
věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 632), společný postoj Rady ze dne
6. června 2008 (Úř. věst. C 190 E, 29.7.2008, s. 1), postoj Evrop
ského parlamentu ze dne 24. září 2008 (dosud nezveřejněný
v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009
a legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března
2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(4) Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 20.

(5) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změnám tohoto
nařízení v návaznosti na související změny mezinárod
ních úmluv, protokolů, předpisů a rezolucí, k aktualizaci
minimálních kritérií v příloze I a k přijetí kritérií pro
měření účinnosti pravidel a postupů, jakož i výkonnosti
uznaných subjektů, pokud jde o bezpečnost jimi klasifi
kovaných lodí a zabránění znečisťování způsobovaného
těmito loďmi. Jelikož uvedená opatření mají obecný
význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné
prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním o nové
jiné než podstatné prvky, musí být přijímána regula
tivním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a
rozhodnutí 1999/468/ES.

Je mimořádně důležité, aby nesplnění povinností ze
strany uznaného subjektu bylo možné řešit rychle,
účinně a přiměřeně. Prvořadým cílem by měla být
náprava jakýchkoli nedostatků s cílem odstranit každou
potenciální hrozbu pro bezpečnost nebo životní
prostředí v ranném stadiu. Komise by proto měla být
zmocněna k tomu, aby mohla od uznaného subjektu
vyžadovat provedení všech potřebných preventivních
a nápravných opatření a aby mohla ukládat pokuty
a penále jako donucovací opatření. Komise by měla při
výkonu svých pravomocí dodržovat základní práva
a zaručit právo uznaného subjektu vyjadřovat své názory
v průběhu řízení.

V souladu s přístupem na úrovni Společenství musí být
rozhodnutí o zrušení uznání subjektu, který nedodržuje
povinnosti podle tohoto nařízení, v případě, že se
uvedená opatření ukáží být neúčinná nebo subjekt
jiným způsobem představuje nepřijatelnou hrozbu pro
bezpečnost nebo životní prostředí, přijato na úrovni
Společenství, a tudíž Komisí na základě postupu projed
návání ve výborech.

Soustavné následné sledování uznaných subjektů za
účelem hodnocení, zda dodržují toto nařízení, je
možné
účinněji
provádět
harmonizovaným
a centralizovaným způsobem. Proto je vhodné, aby
tímto úkolem byla pověřena v zastoupení celého Spole
čenství Komise spolu s členským státem, který o uznání
žádá.

Při sledování činnosti uznaných subjektů je podstatné,
aby inspektoři Komise měli přístup k lodím
a dokumentaci o lodích bez ohledu na vlajku lodi, aby
se mohli ujistit, zda uznané subjekty dodržují minimální
kritéria stanovená tímto nařízením ve vztahu ke všem
lodím v rámci třídy, do které patří.

Schopnost uznaných subjektů rychle odhalit a napravit
nedostatky vlastních pravidel, postupů a vnitřní kontroly
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je rozhodující pro bezpečnost lodí, u nichž provádějí
inspekce a kterým vydávají osvědčení. Tato schopnost
by se měla posílit prostřednictvím útvaru pro hodnocení
a osvědčování kvality, který bude nezávislý na obchod
ních či politických zájmech a jehož účelem je navrhovat
společné akce v zájmu trvalého zlepšování všech uzna
ných subjektů a zabezpečení produktivní spolupráce
s Komisí.

(15)

Pravidla a postupy uznaných subjektů jsou klíčovým
prvkem pro zvyšování bezpečnosti a předcházení
nehodám a znečištění. Uznané subjekty zahájily proces,
který by měl vést k harmonizaci jejich pravidel
a postupů. Právní předpisy Společenství by měly uvedený
proces podporovat a napomáhat mu vzhledem k tomu,
že by měl mít kladný dopad na námořní bezpečnost,
jakož i na konkurenceschopnost evropského loďařského
průmyslu.

(16)

Harmonizace pravidel uznaných subjektů pro projekto
vání, konstrukci a pravidelné prohlídky obchodních lodí
je probíhající proces. Povinnost mít soubor vlastních
pravidel nebo prokázaná schopnost tato pravidla
přijmout by proto měly být vnímány v kontextu procesu
harmonizace a neměly by představovat překážku činnosti
uznaných subjektů nebo možných uchazečů o uznání.

(17)

Uznané subjekty by měly mít povinnost aktualizovat
a soustavně prosazovat své technické normy za účelem
harmonizace bezpečnostních pravidel a zajišťovat
jednotné uplatňování mezinárodních pravidel v rámci
Společenství. V případě totožnosti nebo velké podobnosti
technických norem uznaných subjektů by ve vhodných
případech mělo být zváženo vzájemné uznávání osvěd
čení týkajících se materiálů, vybavení a součástí, přičemž
by jako vzor měly sloužit nejpřísnější a nejdůslednější
normy.

(18)

Ačkoli by měl být každý uznaný subjekt v zásadě odpo
vědný pouze a výlučně ve vztahu k částem, pro něž
vydává osvědčení, odpovědnost uznaných subjektů
a výrobců se bude v každém jednotlivém případě řídit
dohodnutými podmínkami nebo případně příslušnými
právními předpisy.

(19)

Vzhledem k tomu, že transparentnost a výměna infor
mací mezi zúčastněnými stranami a právo veřejnosti na
informace jsou základními nástroji k předcházení
nehodám na moři, měly by uznané subjekty poskytovat
veškeré příslušné zákonem stanovené informace o stavu
jimi klasifikovaných lodí orgánům státní přístavní
inspekce a dát je k dispozici veřejnosti.
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(20)

CS

Úřední věstník Evropské unie

Uznané subjekty by si měly navzájem vyměňovat
všechny užitečné informace o stavu lodí, které mění
třídu, a zapojit stát vlajky, pokud je to nutné, s cílem
zabránit lodím změnit třídu za účelem vyhnutí se prove
dení nezbytných oprav.
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Článek 2
Pro účely tohoto nařízení se

a) „lodí“ rozumí plavidlo, na které se vztahují mezinárodní
úmluvy;
(21)

(22)

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví dotčených
subjektů v oblasti námořní plavby, jako jsou například
loděnice, dodavatelé vybavení a majitelé lodí, by neměla
bránit běžným obchodním transakcím a smluvně dohod
nutým službám mezi těmito subjekty.

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1406/2002 (1) by měla poskytovat nezbytnou podporu
pro zajištění uplatňování tohoto nařízení

b) „mezinárodními úmluvami“ rozumějí Mezinárodní úmluva
o bezpečnosti lidského života na moři ze dne 1. listopadu
1974 (SOLAS 74) s výjimkou kapitoly XI-2 přílohy, Mezi
národní úmluva o nákladové značce ze dne 5. dubna 1966
a Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí ze dne
2. listopadu 1973 (MARPOL), včetně protokolů a změn
těchto úmluv a souvisejících předpisů, které jsou závazné
ve všech členských státech, v platném znění;

c) „subjektem“ rozumí právnická osoba, její dceřiné společnosti
a jiné jí ovládané subjekty, které společně nebo jednotlivě
vykonávají úkoly v oblasti působnosti tohoto nařízení;
(23)

(24)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení opatření pro
subjekty pověřené inspekcemi lodí, jejich prohlídkami
a vydáváním lodních osvědčení a působící ve Společen
ství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni člen
ských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu
tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Společenství,
může Společenství přijmout opatření v souladu se
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy.
V souladu se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec
toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Opatření, jimiž se mají členské státy řídit ve vztahu
k subjektům pověřeným inspekcemi a prohlídkami lodí,
jsou stanovena směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví
společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspek
cemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti
námořní správy (přepracované znění) (2),

d) „ovládáním“ rozumí pro účely písmene c) práva, smlouvy
nebo jiné právní nebo faktické prostředky, které jednotlivě
nebo společně umožňují vykonávat rozhodující vliv na práv
nickou osobu nebo umožňují této osobě vykonávat úkoly
v oblasti působnosti tohoto nařízení;

e) „uznaným subjektem“ rozumí subjekt uznaný v souladu
s tímto nařízením;

f) „oprávněním“ rozumí akt, kterým členský stát uděluje opráv
nění uznanému subjektu nebo na něj přenáší pravomoci;

g) „zákonným osvědčením“ rozumí osvědčení vydané státem
vlajky nebo jeho jménem v souladu s mezinárodními úmlu
vami;

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

h) „pravidly a postupy“ rozumí požadavky uznaného subjektu
týkající se projektování, konstrukce, vybavení, údržby
a prohlídek lodí;
Článek 1
Tímto nařízením se stanoví opatření pro subjekty pověřené
inspekcemi lodí, jejich prohlídkami a vydáváním lodních osvěd
čení v souladu s mezinárodními úmluvami o bezpečnosti na
moři a o zabránění znečištění moří, a zároveň podporuje cíl
volného pohybu služeb. To zahrnuje rozvoj a uplatňování
bezpečnostních požadavků pro trup, strojní a elektrická zařízení
a řídicí systémy lodí, na které se vztahují mezinárodní úmluvy.
(1) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(2) Viz strana 47 v tomto čísle Úředního věstníku..

i) „osvědčením o třídě“ rozumí doklad vydaný uznaným
subjektem, který osvědčuje způsobilost lodě k určitému
použití nebo službě v souladu s pravidly a postupy stanove
nými a zveřejněnými uvedeným uznaným subjektem;

j) „sídlem“ rozumí statutární sídlo, ústřední správa nebo hlavní
místo podnikání subjektu.
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Článek 3
1.
Členské státy, které hodlají udělit oprávnění jakémukoli
subjektu, který není doposud uznán, podají Komisi žádost
o uznání spolu s úplnými informacemi a doklady o splnění
minimálních kritérií stanovených v příloze tímto subjektem
a o jeho závazku, že bude dodržovat čl. 8 odst. 4 a články 9,
10 a 11.

2.
Komise spolu s danými členskými státy, které tuto žádost
podávají, provede hodnocení subjektů, za které byla žádost
o uznání podána, aby ověřila, že dané subjekty splňují poža
davky uvedené v odstavci 1 a zavazují se je dodržovat.

3.
Komise regulativním postupem podle čl. 12 odst. 3
odmítne uznat subjekty, které nesplňují požadavky uvedené
v odstavci 1, nebo jejichž výkonnost se na základě kritérií
stanovených v souladu s článkem 14 považuje za nepřijatelnou
hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí.
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nost uznaného subjektu v oblasti bezpečnosti a zabránění zneči
šťování, aniž by tato skutečnost představovala nepřijatelnou
hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí, bude od dotče
ného uznaného subjektu vyžadovat, aby ve stanovených lhůtách
provedl potřebná preventivní a nápravná opatření s cílem zabe
zpečit úplný soulad s uvedenými minimálními kritérii
a povinnostmi, a zejména odstranit každou potenciální hrozbu
pro bezpečnost nebo životní prostředí, nebo se jiným
způsobem zabýval příčinami zhoršené výkonnosti.

Preventivní a nápravná opatření mohou zahrnovat předběžná
ochranná opatření v případě bezprostřední potenciální hrozby
pro bezpečnost nebo životní prostředí.

Komise však musí předem informovat všechny členské státy,
které udělily dotčenému uznanému subjektu oprávnění,
o opatřeních, k nimž hodlá přistoupit, aniž je dotčeno jejich
okamžité uplatňování.

Článek 6
Článek 4
1.
Komise udělí uznání regulativním postupem podle čl. 12
odst. 3.

2.
Uznání se udělí pouze subjektům, jež splňují požadavky
uvedené v článku 3.

3.
Uznání se udělí příslušné právnické osobě, jež je mateř
skou společností všech právnických osob, z nichž uznaný
subjekt sestává. Uznání se vztahuje na všechny právnické
osoby, jež přispívají k zajištění toho, že tento uznaný subjekt
zastřešuje jejich služby na celosvětové úrovni.

4.
Komise může regulativním postupem podle čl. 12 odst. 3
omezit působnost uznání pro některé druhy lodí, lodě určité
velikosti, některé činnosti nebo jejich kombinace v souladu
s prokázanou kapacitou a odbornou způsobilostí dotčeného
subjektu. V takovém případě Komise uvede důvody omezení
a podmínky, za nichž bude omezení zrušeno nebo může být
rozšířeno. Omezení lze kdykoli přezkoumat.

5.
Komise vypracuje a pravidelně aktualizuje seznam
subjektů uznaných v souladu s tímto článkem. Seznam se
zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5
V případě, že Komise má za to, že uznaný subjekt nesplňuje
minimální kritéria stanovená v příloze I nebo své povinnosti
vyplývající z tohoto nařízení nebo že se výrazně zhoršila výkon

1.
Kromě opatření přijatých podle článku 5 může Komise
poradním postupem podle čl. 12 odst. 2 ukládat pokuty uzna
nému subjektu:

a) — jehož závažné či opakované neplnění minimálních
kritérií stanovených v příloze nebo nedodržování povin
ností podle čl. 8 odst. 4 nebo článků 9, 10 a 11

nebo

— jehož zhoršující se výkonnost odhalí vážné nedostatky
v jeho struktuře, systémech, postupech nebo vnitřní
kontrole nebo

b) který v průběhu hodnocení podle čl. 8 odst. 1 úmyslně
poskytl Komisi nesprávné, neúplné nebo zavádějící infor
mace nebo jiným způsobem mařil uvedené hodnocení.

2.
Aniž je dotčen odstavec 1, v případě, že uznaný subjekt
neprovede preventivní a nápravné opatření vyžadované Komisí
nebo jedná s neopodstatněným zpožděním, Komise může
tomuto uznanému subjektu ukládat penále až do úplného
provedení vyžadovaného opatření.

3.
Pokuty a penále uvedená v odstavcích 1 a 2 musí být
odrazující a přiměřené závažnosti případu a ekonomickým
možnostem dotčeného subjektu, s přihlédnutím zejména
k rozsahu ohrožení bezpečnosti nebo ochrany životního
prostředí.
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Před uložením pokuty nebo penále musí dotčený uznaný
subjekt a dotčené členské státy dostat příležitost k vyjádření.

d) každého opakovaného výskytu nedostatků uvedených v čl. 6
odst. 1 písm. a);

Úhrnná částka pokut a penále nesmí přesáhnout 5 % celkového
průměrného obratu, kterého uznaný subjekt dosáhl za před
chozí tři hospodářské roky v souvislosti s činnostmi spadajícími
do oblasti působnosti tohoto nařízení.

e) rozsahu, v němž jsou dotčeny lodě určité třídy klasifikované
uznaným subjektem, a

4.
Soudní dvůr Evropských společenství má neomezenou
pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, kterými Komise uložila
pokutu nebo penále. Uloženou pokutu nebo penále může
zrušit, snížit nebo zvýšit.

Článek 7
1.

Komise zruší uznání subjektu,

a) který opakovaně a závažným způsobem nesplňuje minimální
kritéria stanovená v příloze I nebo své povinnosti podle
tohoto nařízení a tato skutečnost představuje nepřijatelnou
hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí;

b) jehož opakované a závažné nedostatky v činnosti v oblasti
bezpečnosti a zabránění znečišťování představují nepřija
telnou hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí;

c) který brání hodnocení Komise nebo je opakovaně maří;

d) který nezaplatí pokuty nebo penále uvedené v čl. 6 odst. 1
a 2 nebo

e) který se snaží získat finanční krytí či úhradu jakýchkoli
pokut, jež mu byly uloženy podle článku 6.

2.
Rozhodnutí podle odst. 1 písm. a) a b) Komise učiní na
základě všech dostupných informací včetně:

f) neúčinnosti opatření uvedených v čl. 6 odst. 2.

3.
O zrušení uznání rozhoduje Komise z vlastního podnětu
nebo na žádost členského státu regulativním postupem podle čl.
12 odst. 3 a poté, co dotčený subjekt dostane příležitost
k vyjádření.

Článek 8
1.
Komise spolu s členským státem, který podal žádost
o uznání, hodnotí pravidelně a alespoň každé dva roky všechny
uznané subjekty s cílem ověřit, zda splňují své povinnosti vyplý
vající z tohoto nařízení a minimální kritéria uvedená v příloze I.
Toto hodnocení se musí týkat pouze těch činností uznaných
subjektů, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

2.
Při výběru uznaných subjektů pro hodnocení věnuje
Komise zvláštní pozornost výkonnosti daného uznaného
subjektu v oblasti bezpečnosti a zabránění znečišťování, neho
dovosti a zprávám vypracovaným členskými státy podle článku
10 směrnice 2009/15/ES.

3.
Hodnocení může zahrnovat prohlídku regionálních
poboček uznaného subjektu a namátkovou inspekci lodí
v provozu i ve výrobě za účelem kontroly činnosti uznaného
subjektu. V tom případě Komise případně uvědomí členský stát,
v němž se regionální pobočka nachází. Komise poskytne člen
ským státům zprávu o výsledcích hodnocení.

a) výsledků vlastního hodnocení dotčeného uznaného subjektu
podle čl. 8 odst. 1;

4.
Každý uznaný subjekt každoročně sděluje výsledky posou
zení svého systému řízení kvality výboru uvedenému v čl. 12
odst. 1.

b) zpráv předložených členskými státy podle článku 10 směr
nice 2009/15/ES;

Článek 9

c) analýz nehod týkajících se lodí klasifikovaných uznanými
subjekty;

1.
Uznané subjekty zajistí Komisi přístup k informacím
potřebným pro účely hodnocení uvedeného v čl. 8 odst. 1.
Nesmějí se přitom dovolávat smluvních ustanovení, která by
omezovala tento přístup.
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2.
Uznané subjekty zabezpečí, aby smlouvy s majiteli nebo
provozovateli o vydání zákonných osvědčení nebo osvědčení
o třídě pro určitou loď obsahovaly ustanovení, že tato osvěd
čení mohou být vydána jen v případě, že tyto strany zajistí
inspektorům Komise přístup na palubu uvedené lodi pro
účely čl. 8 odst. 1.

Článek 10
1.
Uznané subjekty se vzájemně pravidelně konzultují, aby
zachovaly rovnocennost a směrovaly k harmonizaci svých
pravidel a postupů a jejich uplatňování. Vzájemně spolupracují
s cílem dosáhnout jednotného výkladu mezinárodních úmluv,
aniž jsou dotčeny pravomoci států vlajky. Uznané subjekty se ve
vhodných případech dohodnou na technických a procedurálních
podmínkách vzájemného uznávání osvědčení o třídě pro mate
riál, vybavení a součásti na základě rovnocenných norem,
přičemž by jako vzor měly sloužit nejpřísnější a nejdůslednější
normy.

V případě, že se ze závažných bezpečnostních důvodů nelze
dohodnout na vzájemném uznávání, uznané subjekty tyto
důvody jasně uvedou.

Pokud uznaný subjekt během inspekce či jinak zjistí, že určitý
materiál, část vybavení nebo součást není v souladu se svým
osvědčením, může tento subjekt odmítnout povolit umístění
takového materiálu, části vybavení či součásti na loď. Dotyčný
uznaný subjekt neprodleně uvědomí ostatní uznané subjekty
a uvede důvody svého odmítnutí.

Pro účely klasifikace uznané subjekty uznávají osvědčení vzta
hující se na námořní zařízení se značkou shody v souladu se
směrnicí Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním
zařízení (1).

Předkládají Komisi a členským státům pravidelné zprávy
o základním vývoji v oblasti norem a vzájemného uznávání
osvědčení pro materiál, vybavení a součásti.

2.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do
17. června 2014 zprávu, která bude vycházet z nezávislé studie
a bude se týkat úrovně dosažené v harmonizaci pravidel
a postupů a vzájemného uznávání osvědčení pro materiál, vyba
vení a součásti.

3.
Uznané subjekty spolupracují se správními orgány státní
přístavní inspekce, jedná-li se o jimi klasifikovanou loď určité
třídy, zejména k usnadnění nápravy hlášených nedostatků nebo
jiných nesrovnalostí.
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směrnice 2009/15/ES, a Komisi všechny příslušné informace
o jimi klasifikovaných lodích, o převodech, změnách, pozasta
veních a odejmutích třídy, bez ohledu na stát vlajky.

Informace o převodech, změnách, pozastaveních a odejmutích
třídy, včetně informací o všech případech zpožděných prohlídek
a nesplněných doporučení a podmínek klasifikační třídy, a o
provozních podmínkách nebo provozních omezeních ulože
ných jimi klasifikovaným lodím, bez ohledu na stát vlajky,
jsou sdělovány rovněž v elektronické podobě rovněž do
společné databáze informací o inspekcích, kterou členské státy
využívají při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/16/ES o státní přístavní inspekci (2), současně s jejich
zaznamenáním do vlastních systémů uznaných subjektů a v
žádném případě ne později než 72 hodin po události, na
základě které vznikla povinnost oznámit tyto informace. Tyto
informace se s výjimkou doporučení a podmínek klasifikační
třídy, které mají být splněny teprve v budoucnu, zveřejňují na
internetových stránkách těchto uznaných subjektů.

5.
Uznané subjekty nevydají zákonné osvědčení lodi, bez
ohledu na stát vlajky, které byla snížena nebo změněna třída
z bezpečnostních důvodů, dokud neposkytnou příslušnému
správnímu orgánu státu vlajky možnost vyjádřit se
v přiměřené lhůtě, zda je nezbytná úplná inspekce.

6.
V případech převodu lodi z jednoho uznaného subjektu
na jiný uznaný subjekt poskytne postupující subjekt bez zbyteč
ného prodlení přijímajícímu subjektu úplnou dokumentaci
o uvedené lodi, a zejména jej bude informovat o

a) jakýchkoli případech zpožděných prohlídek;

b) jakýchkoli případech nesplněných doporučení a podmínek
klasifikační třídy;

c) provozních podmínkách uložených dané lodi a

d) provozních omezeních uložených dané lodi.

Nová osvědčení může přijímající subjekt vydat lodi teprve poté,
co všechny zpožděné prohlídky a neprovedená doporučení
nebo podmínky klasifikační třídy, které byly vůči dané lodi
vydány, byly provedeny a splněny v souladu s údaji postupují
cího subjektu.

4.
Uznané subjekty poskytují správním orgánům všech člen
ských států, které udělily jakékoli oprávnění podle článku 3

Před vydáním osvědčení musí přijímající subjekt informovat
postupující subjekt o datu vydání osvědčení a potvrdit toto
datum, místo a opatření přijatá za účelem provedení zpožděné
prohlídky a splnění neprovedeného doporučení a nebo
podmínky klasifikační třídy.

(1) Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.

(2) Viz strana 57 v tomto čísle Úředního věstníku.
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Uznané subjekty stanoví a uplatňují vhodné společné poža
davky pro případy převodu třídy, ve kterých jsou potřebná
zvláštní preventivní opatření. Tyto případy zahrnují minimálně
převod třídy lodí starých patnáct let a více a převod ze subjektu,
který není uznán, na uznaný subjekt.

Uznané subjekty vzájemně spolupracují při řádném uplatňování
tohoto odstavce.

Článek 11
1.
Uznané subjekty do 17. června 2011 zřídí a udržují nezá
vislý útvar pro hodnocení a osvědčování kvality podle přísluš
ných mezinárodních norem kvality, do něhož se mohou zapojit
v poradní funkci příslušná profesní sdružení působící
v loďařském průmyslu.

2.

Úkoly útvaru pro hodnocení a osvědčování kvality jsou
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5.
Útvar pro hodnocení a osvědčování kvality poskytuje
zúčastněným stranám včetně států vlajky a Komise všechny
informace o svém ročním pracovním plánu, jakož i o svých
zjištěních a doporučeních, zejména v souvislosti se situacemi,
ve kterých mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti.

6.
Komise pravidelně hodnotí činnost útvaru pro hodnocení
a osvědčování kvality.

7.
Komise podává členským státům zprávy o výsledcích
a o opatřeních vyplývajících z hodnocení.

Článek 12
1.
Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost
a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený nařízením Evrop
ského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (1).

2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného
rozhodnutí.

a) časté a pravidelné hodnocení systémů řízení kvality uzna
ných subjektů v souladu s kritérii norem kvality ISO 9001;
3.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem článek 8 zmíněného
rozhodnutí.
b) osvědčování systémů řízení kvality uznaných subjektů,
včetně subjektů, u nichž byla podána žádost o uznání
podle článku 3;

c) poskytování výkladu mezinárodně uznávaných norem řízení
kvality, zejména s cílem zohlednit zvláštní povahu
a uznaných subjektů a jejich povinností, a

d) přijímání individuálních a kolektivních doporučení ke
zlepšování postupů a mechanismů vnitřní kontroly uzna
ných subjektů.

3.
Útvar pro hodnocení a osvědčování kvality musí mít
pravomoci nezbytné k tomu, aby mohl vykonávat činnost nezá
visle na uznaných subjektech, a musí mít k dispozici prostředky
nezbytné k tomu, aby vykonával své povinnosti účinně
a v souladu s nejpřísnějšími odbornými normami při zachování
nezávislosti osob, které je vykonávají. Útvar pro hodnocení
a osvědčování kvality stanoví své pracovní postupy a jednací
řád.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři
měsíce.

4.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1
až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek
8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 13
1.
Toto nařízení může být změněno, aniž by se rozšířila jeho
oblast působnosti, za účelem aktualizace minimálních kritérií
stanovených v příloze I, s ohledem zejména na související
rozhodnutí IMO.

Uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné
prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 12 odst. 4.

2.
Změny mezinárodních úmluv uvedených v čl. 2 písm. b)
tohoto nařízení mohou být vyjmuty z oblasti působnosti tohoto
nařízení na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002.
4.
Útvar pro hodnocení a osvědčování kvality si může
vyžádat pomoc od jiných externích subjektů hodnocení kvality.

(1) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.
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Článek 14
1.

Komise přijme a zveřejní

a) kritéria měření účinnosti pravidel a postupů, jakož
i výkonnosti uznaného subjektu z hlediska bezpečnosti jím
klasifikovaných lodí a zabránění znečištění způsobovanému
těmito loděmi s přihlédnutím zejména k údajům poskyt
nutým systémem Pařížského memoranda o porozumění
o státní přístavní inspekci nebo jinými systémy, a
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2.
Aniž jsou dotčeny články 5 a 7, Komise na základě čl. 4
odst. 3 tohoto nařízení do 17. června 2010 přezkoumá všechna
omezená uznání udělená podle směrnice 94/57/ES s cílem
rozhodnout regulativním postupem podle čl. 12 odst. 3
o tom, zda by se omezení měla nahradit novými nebo by
měla být zrušena. Omezení se uplatňují až do přijetí rozhodnutí
Komisí.
Článek 16

b) kritéria pro určení, zda se má tato výkonnost považovat za
nepřijatelnou hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí,
jež mohou zohlednit zvláštní okolnosti ovlivňující menší
nebo vysoce specializované subjekty.

V průběhu hodnocení podle čl. 8 odst. 1 Komise ověří, zda je
držitel uznání oprávněnou právnickou osobou v rámci subjektu,
na nějž se vztahují ustanovení tohoto nařízení. Pokud tomu tak
není, Komise rozhodne o změně příslušného uznání.

Uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné
prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 4.

Pokud Komise uznání změní, přizpůsobí členské státy své
dohody s uznanými subjekty s cílem zohlednit tuto změnu.

2.
Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení jeho doplněním, týkající se provádění článku 6
a případně článku 7 se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 12 odst. 4.

Článek 17

3.
Aniž je dotčeno bezprostřední použití minimálních kritérií
uvedených v příloze I, Komise může regulativním postupem
podle čl. 12 odst. 3 přijmout pravidla pro jejich výklad
a může zvážit stanovení cílů pro všeobecná minimální kritéria
uvedená v bodě 3 části A přílohy I
Článek 15
1.
Subjektům, které byly v době vstupu tohoto nařízení
v platnost uznány v souladu se směrnicí 94/57/ES, se toto
uznání ponechává s výhradou ustanovení odstavce 2.

Komise každé dva roky informuje Evropský parlament a Radu
o uplatňování tohoto nařízení.
Článek 18
Odkazy na směrnici 94/57/ES v právu Společenství i ve vnitro
státním právu se v případě potřeby považují za odkazy na toto
nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze II.
Článek 19
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2009.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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PŘÍLOHA I
MINIMÁLNÍ KRITÉRIA PRO SUBJEKTY, ABY JIM BYLO UDĚLENO NEBO ZACHOVÁNO UZNÁNÍ VE
SPOLEČENSTVÍ
(podle článku 3)
A. VŠEOBECNÁ MINIMÁLNÍ KRITÉRIA
1. Uznaný subjekt musí mít právní subjektivitu ve státě svého sídla. Jeho účty osvědčují nezávislí auditoři.

2. Uznané subjekty musí být schopné doložit rozsáhlé zkušenosti při posuzování projektů a stavby obchodních lodí.

3. Uznaný subjekt musí mít stále kvalifikovaný personál, který plní řídící, technické, podpůrné a výzkumné funkce,
které odpovídají počtu lodí, které klasifikuje, jejich skladbě a míře zapojení subjektu do stavby a přestavby lodí.
Subjekt musí být schopen kdykoli podle potřeby přidělovat každému pracovišti prostředky a pracovníky, kteří
odpovídají úlohám, které se mají vykonat v souladu se všeobecnými minimálními kritérii podle bodů 6 a 7 a se
zvláštními minimálními kritérii v části B.

4. Uznaný subjekt musí mít a používat soubor vlastních ucelených pravidel a postupů nebo prokázat schopnost tato
pravidla a postupy přijmout, pokud jde o projektování, konstrukci a pravidelné prohlídky obchodních lodí, jejichž
kvalita odpovídá kvalitě mezinárodně uznávaných norem. Tato pravidla a postupy musí být zveřejněny, průběžně
aktualizovány a zdokonalovány v rámci programů výzkumu a vývoje.

5. Uznaný subjekt musí každoročně zveřejnit svůj registr lodí nebo jej udržuje v elektronické databázi přístupné
veřejnosti.

6. Uznaný subjekt nesmí být ovládán majiteli nebo staviteli lodí nebo jinými subjekty obchodně zapojenými do
výroby, vybavování, oprav nebo provozu lodí. Uznaný subjekt není svými příjmy podstatným způsobem závislý
na jednom obchodním podniku. Uznaný subjekt nevykonává klasifikační činnost nebo činnosti vyplývající ze
zákona, je-li totožný nebo má obchodní, osobní nebo rodinné vazby s majitelem nebo provozovatelem lodě.
Tato neslučitelnost se vztahuje také na inspektory zaměstnané uznaným subjektem.

7. Uznaný subjekt musí vykonávat svou činnost v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze rezoluce IMO
A.789(19) o specifikacích pro kontrolní a certifikační činnosti uznaných subjektů jednajících jménem správního
orgánu, pokud se vztahují na záležitosti spadající do působnosti tohoto nařízení.

B. ZVLÁŠTNÍ MINIMÁLNÍ KRITÉRIA
1. Uznaný subjekt musí být schopen zajistit celosvětové pokrytí vlastními výhradními inspektory nebo ve výjimečných
a řádně odůvodněných případech prostřednictvím výhradních inspektorů jiných uznaných subjektů.

2. Uznaný subjekt se řídí etickým kodexem.

3. Uznaný subjekt musí být řízen a spravován tak, aby byla zajištěna důvěrnost informací požadovaných správním
orgánem.

4. Uznaný subjekt musí poskytovat podstatné informace správnímu orgánu, Komisi a zúčastněným stranám.
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5. Uznaný subjekt, jeho inspektoři a technický personál musí vykonávat své činnosti, aniž by byla jakkoli porušována
práva duševního vlastnictví loděnic, dodavatelů vybavení a majitelů lodí, včetně patentů, licencí, know-how
a jakýchkoli dalších znalostí, na jejichž užívání se vztahuje právní ochrana na mezinárodní úrovni, na úrovni
Společenství nebo jednotlivých států; ani uznaný subjekt, ani inspektoři a technický personál, které uznaný subjekt
zaměstnává, nesmí v žádném případě, a aniž jsou dotčeny hodnotící pravomoci členských států a Komise, zejména
podle článku 9, předávat nebo vyzrazovat údaje významné z obchodního hlediska, které získají při inspekcích,
ověřování a dozoru nad stavbou lodí a jejich opravami.

6. Vedení uznaného subjektu vymezuje a dokládá svou politiku, cíle a závazky směřující k co nejvyšší kvalitě
a zajišťuje, aby tato politika byla pochopena, prováděna a dodržována na všech úrovních uznaného subjektu.
Politika uznaného subjektu musí vycházet z cílů a ukazatelů bezpečnosti a zabránění znečištění.

7. Uznaný subjekt musí zajistit, aby:

a) jeho pravidla a postupy byly vytvářeny a udržovány systematickým způsobem;

b) jeho pravidla a postupy byly dodržovány a byl zaveden vnitřní systém měření kvality služeb ve vztahu k těmto
pravidlům a postupům;

c) byly dodrženy zákonné požadavky na činnost, ke které je uznaný subjekt oprávněn, a zaveden vnitřní systém
měření kvality služeb ve vztahu k mezinárodním úmluvám;

d) byly vymezeny a doloženy pravomoci a vzájemné vztahy zaměstnanců, jejichž práce má vliv na kvalitu služeb
uznaného subjektu;

e) se všechny práce prováděly za kontrolovaných podmínek;

f) existoval systém dohledu, který sleduje činnost a práci prováděnou inspektory a technickým a administrativním
personálem zaměstnávaným uznaným subjektem;

g) inspektoři měli rozsáhlé znalosti o typu lodě, na které vykonávají svou práci týkající se prováděné prohlídky,
a o příslušných požadavcích;

h) existoval systém zajištění kvalifikace inspektorů a nepřetržité aktualizace jejich znalostí;

i) byly uchovávány záznamy, které prokazují dosažení požadovaných norem v oblastech, ve kterých jsou posky
továny služby, jakož i účinné fungování systému kvality;

j) byl na všech místech zaveden komplexní systém plánovaných a zaznamenaných vnitřních auditů všech činností
ovlivňujících kvalitu;

k) byly prováděny zákonem uložené prohlídky a inspekce vyžadované harmonizovaným systémem prohlídek
a vydávání osvědčení, ke kterým je uznaný subjekt oprávněn, podle předpisů uvedených v příloze a v dodatku
k rezoluci IMO A.948(23) o pokynech pro prohlídky v rámci harmonizovaného systému prohlídek a vydávání
osvědčení;

l) byly vymezeny jasné a přímé hranice působnosti a řízení mezi ústředními a regionálními kancelářemi uznaného
subjektu a mezi uznanými subjekty a jejich inspektory.
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8. Uznaný subjekt musí vyvíjet, zavést a udržovat účinný vnitřní systém kvality založený na příslušných částech
mezinárodně uznávaných norem kvality, a to v souladu s normou EN ISO/IEC 17020:2004 (inspekční subjekty)
a normou EN ISO 9001:2000 (systémy řízení kvality, požadavky), jak je vykládá a osvědčuje útvar pro hodnocení
a osvědčování kvality uvedený v čl. 11 odst. 1.
9. Pravidla a postupy uznaného subjektu se musí uplatňovat tak, že subjekt může na základě vlastních přímých
poznatků a vlastního úsudku kdykoli prostřednictvím osvědčení o třídě, na základě kterých lze vydat zákonné
osvědčení, vyhotovit spolehlivé a objektivní prohlášení o bezpečnosti dotyčných lodí.
10. Uznaný subjekt musí mít nezbytné prostředky k hodnocení – s využitím kvalifikovaného personálu a v souladu
s ustanoveními uvedenými v příloze rezoluce IMO A.913(22) o hlavních směrech provádění Mezinárodního
předpisu pro bezpečné řízení provozu (ISM) správními orgány –, uplatňování a udržování systému řízení bezpeč
nosti jak na pobřeží, tak na palubě lodí, který má být uveden v osvědčení.
11. Uznaný subjekt musí umožnit zástupcům správního orgánu a dalších dotčených stran účast na vývoji svých
pravidel a postupů.
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PŘÍLOHA II
Srovnávací tabulka
Směrnice 94/57/ES

Směrnice 2009/15/ES

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 písm.a)

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 písm. b)

—

Čl. 2 písm. c)

Čl. 2 písm. c)

—

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 písm. e)

Čl. 2 písm. e)

Čl. 2 písm. c)

—

Čl. 2 písm. f)

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 písm. f)

Čl. 2 písm. g)

Čl. 2 písm. e)

Čl. 2 písm. g)

Čl. 2 písm. h)

Čl. 2 písm. f)

Čl. 2 písm. h)

Čl. 2 písm. i)

Čl. 2 písm. g)

Čl. 2 písm. i)

Čl. 2 písm. k)

Čl. 2 písm. i)

—

Čl. 2 písm. j)

Čl. 2 písm. h)

Čl. 2 písm. j)

Čl. 2 písm. l)

—

Čl. 2 písm. k)

—

Čl. 2 písm. j)

Článek 3

Článek 3

—

Čl. 4 odst. 1 první věta

—

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 druhá věta

—

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 třetí věta

—

—

Čl. 4 odst. 1 čtvrtá věta

—

Čl. 4 odst. 1

—

—

Čl. 3 odst. 3

—

—

Čl. 4 odst. 2 až 4

—

—

Článek 5

—

—

Článek 6

—

—

Článek 7

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

—

Čl. 5 odst. 3

Čl. 4 odst. 2

—

Čl. 6 odst. 1, 2, 3 a 4

Čl. 5 odst. 1 až 4

—

Čl. 6 odst. 5

—

—

Článek 7

Článek 6

Článek 12

Čl. 8 odst. 1 první odrážka

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec písm.
a)

—

Čl. 8 odst. 1 druhá odrážka

—

Čl. 13 odst. 1

Čl. 8 odst. 1 třetí odrážka

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec písm.
b)

—

—

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

—

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

—

Čl. 13 odst. 2
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Směrnice 94/57/ES
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Směrnice 2009/15/ES

Toto nařízení

Čl. 9 odst. 1

—

—

Čl. 9 odst. 2

—

—

Čl. 10 odst. 1 návětí

Článek 8

—

Čl. 10 odst. 1 písm. a) až c), odst. 2 až
4

—

—

Čl. 11 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 1 a 2

—

Čl. 11 odst. 3 a 4

—

Čl. 8 odst. 1 a 2

Článek 12

Článek 10

—

Článek 13

—

—

Článek 14

Článek 11 odst. 1 a 2

—

—

Čl. 11 odst. 3

—

—

Článek 12

—

—

Článek 9

Čl. 15 odst. 1
Čl. 10 odst. 1 a 2
Čl. 15 odst. 2
Čl. 15 odst. 3

Čl. 10 odst. 3
—

Čl. 10 odst. 4

Čl. 15 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Čl. 15 odst. 5

Čl. 10 odst. 6 první, druhý, třetí a pátý
pododstavec

—

Čl. 10 odst. 6 čtvrtý pododstavec

Článek 16

Článek 13

—

Článek 17

Článek 16

—

—

Článek 14

—

—

Článek 15

—
Článek 11

—

Článek 14
Článek 15
Článek 16
Článek 17
Článek 18
Článek 19

Příloha

Příloha I
Příloha I
Příloha II

Příloha II

