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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 788/2014
ze dne 18. července 2014,
kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pově
řených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článků 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 391/2009
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na 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 (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvede
ného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Články 6 a 7 nařízení (ES) č. 391/2009 zmocňují Komisi k ukládání pokut a penále uznaným subjektům defino
vaným v článku 2 uvedeného nařízení nebo ke zrušení uznání těchto subjektů v zájmu dodržování kritérií
a povinností stanovených v uvedeném nařízení s jasným cílem odstranit každou potenciální hrozbu pro bezpeč
nost nebo životní prostředí.

(2)

V zájmu transparentnosti je třeba podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 391/2009 stanovit prováděcí pravidla pro
rozhodovací postup a metodiku pro výpočet pokut a penále Komisí, aby byla dotčeným subjektům předem
známa, včetně zvláštních kritérií, na jejichž základě Komise posuzuje závažnost případu a míru ohrožení bezpeč
nosti nebo ochrany životního prostředí.

(3)

Zavedením pokut a penále by Komise měla získat doplňkový nástroj, který jí umožní v porovnání se zrušením
uznání přesněji, pružněji a diferencovaněji reagovat na porušování pravidel obsažených v nařízení (ES)
č. 391/2009, kterého se dopouštějí uznané subjekty.

(4)

Penále by mělo být účinné, aby každé porušení povinností a požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 391/2009
mohlo být rychle a náležitě napraveno. Nařízení (ES) č. 391/2009 proto zmocňuje Komisi uložit penále, pokud
uznaný subjekt nepřijal preventivní a nápravná opatření vyžadovaná Komisí, a to po uplynutí přiměřené lhůty
a do doby, než dotyčný uznaný subjekt vyžadovaná opatření přijme. V případě potřeby se podle okolností daného
případu může denní částka penále postupně zvyšovat, aby odrážela naléhavost požadovaných opatření.

(5)

Výpočet pokut a penále jako zlomku obratu subjektu s přihlédnutím k maximálnímu stropu stanovenému
v souladu s nařízením (ES) č. 391/2009 představuje jednoduchý způsob, jak zajistit, aby byly pokuty a penále
odrazující a současně přiměřené jak závažnosti daného případu, tak i ekonomickým možnostem dotčeného
subjektu, s ohledem na rozdíly ve velikosti uznaných subjektů.

(6)

V zájmu transparentnosti a právní jistoty by mělo být jednoznačně objasněno uplatňování maximálního stropu
úhrnné částky pokut a penále případně s přihlédnutím k různým okolnostem. Z téhož důvodu se pro každý
uznaný subjekt stanoví rovněž způsob výpočtu celkového průměrného obratu za předchozí tři roky v souvislosti
s činnostmi spadajícími do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 391/2009.

(7)

Je třeba, aby rozhodnutí o zrušení uznání subjektu na základě podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES)
č. 391/2009 zohledňovalo faktory související s obecným cílem, kterým je sledování činnosti uznaných subjektů
a jejich celkové výkonnosti, včetně účinnosti případných pokut a penále, které již byly uloženy za opakovaná a zá
važná porušení uvedeného nařízení.

(1) Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11.
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(8)

Je nutno stanovit zvláštní postup, aby Komise kromě svých pravomocí hodnotit uznané subjekty a ukládat pokuty
a penále souvisejícími postupy stanovenými v tomto nařízení mohla z vlastního podnětu nebo na žádost někte
rého členského státu či členských států zrušit uznání subjektu podle nařízení (ES) č. 391/2009.

(9)

Je důležité, aby rozhodnutí o uložení pokut, penále nebo zrušení uznání podle tohoto nařízení bylo založeno
výhradně na důvodech, k nimž měl uznaný subjekt možnost se vyjádřit.

(10)

Toto nařízení respektuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, zejména
právo na obhajobu a zásady důvěrnosti údajů a zákazu dvojího trestu (ne bis in idem) v souladu s obecnými zása
dami práva a judikatury Soudního dvora Evropské unie.

(11)

Rozhodnutí o uložení pokut a penále podle tohoto nařízení by měla být vykonatelná v souladu s článkem 299
Smlouvy o fungování Evropské unie a mohou podléhat přezkumu Soudního dvora Evropské unie.

(12)

V zájmu zajištění spravedlnosti a právní jistoty při provádění postupu je nezbytné stanovit podrobná pravidla pro
výpočet lhůt stanovených Komisí v průběhu postupu a promlčecích lhůt, v jejichž rámci může Komise uložit
a vymáhat pokuty a penále s přihlédnutím rovněž k datu vstupu nařízení (ES) č. 391/2009 v platnost.

(13)

Vykonatelnost tohoto nařízení vyžaduje účinnou spolupráci mezi dotčenými členskými státy, Komisí a Evropskou
agenturou pro námořní bezpečnost. Za tímto účelem je nezbytné ujasnit práva a povinnosti každé z těchto stran
v postupech stanovených v tomto nařízení, aby bylo možné zajistit účinné zkoumání, rozhodování a přijímání
následných opatření podle článků 6 a 7 nařízení (ES) č. 391/2009.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění
znečištění z lodí (COSS) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (1),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví pravidla, podle nichž Komise provádí články 6 a 7 nařízení (ES) č. 391/2009.
Toto nařízení určuje kritéria pro stanovení výše pokut a penále a postup rozhodování o uložení pokuty a penále nebo
o zrušení uznání uznaného subjektu z podnětu Komise či na žádost určitého členského státu.

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 391/2009.
(1) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.
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Kromě toho se použije následující definice:
„dotčeným členským státem“ se rozumí členský stát, který uznaný subjekt pověřil inspekcemi lodí plujících pod jeho
vlajkou, jejich prohlídkami a vydáváním lodních osvědčení v souladu s mezinárodními úmluvami podle směrnice Evrop
ského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty
pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (1), a to i členský stát, který podal
Komisi žádost o uznání uvedeného subjektu podle článku 3 nařízení (ES) č. 391/2009.

KAPITOLA II
POKUTY A PENÁLE

Článek 3
Zjištění nesplnění povinnosti
1.

Komise zjišťuje, zda došlo k nesplnění povinnosti, postupem podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009, pokud:

a) závažné či opakované neplnění minimálních kritérií stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 391/2009 nebo nedo
držování povinností podle čl. 8 odst. 4 a článků 9, 10 a 11 nařízení (ES) č. 391/2009 ze strany uznaného subjektu
odhalí vážné nedostatky ve struktuře, systémech, postupech nebo vnitřní kontrole uznaného subjektu;
b) zhoršující se výkonnost uznaného subjektu s přihlédnutím k rozhodnutí Komise 2009/491/ES (2) odhalí vážné nedo
statky ve struktuře, systémech postupech nebo vnitřní kontrole daného subjektu;
c) uznaný subjekt úmyslně poskytl Komisi v průběhu hodnocení nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace nebo
jiným způsobem mařil uvedené hodnocení.
2.
Ve všech řízeních o nesplnění povinnosti podle tohoto nařízení břemeno důkazu o nesplnění povinnosti spočívá
na Komisi.

Článek 4
Výpočet pokut
1.
Za každé nesplnění povinnosti zjištěné na základě článku 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009 bude nejprve uložena
základní pokuta ve výši 0,6 % celkového průměrného obratu uznaného subjektu stanoveného podle článku 9.
2.
Při výpočtu jednotlivé pokuty za každé nesplnění povinnosti se základní pokuta uvedená v odstavci 1 zvýší nebo
sníží podle závažnosti a dopadů nesplnění povinnosti, zejména míry ohrožení bezpečnosti nebo ochrany životního
prostředí, v souladu s článkem 5, resp. článkem 6.
3.

Maximální částka jednotlivé pokuty nepřesáhne 1,8 % celkového průměrného obratu uznaného subjektu.

4.
Pokud jedno jednání nebo opomenutí ze strany uznaného subjektu tvoří jediný základ pro dva či více případů
nesplnění povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 391/2009 zjištěného v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a)
tohoto nařízení, představuje souběžnou jednotlivou pokutu nejvyšší z jednotlivých pokut vypočítaných za příslušné
případy nesplnění povinnosti.
5.
Celkovou pokutu uloženou uznanému subjektu v jednom rozhodnutí představuje součet všech jednotlivých pokut
vyplývajících z použití odstavců 1 až 4 tohoto článku, aniž by byl dotčen maximální strop stanovený v čl. 6 odst. 3 naří
zení (ES) č. 391/2009, jak je podrobněji rozvedeno v článku 8 tohoto nařízení.
(1) Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47.
(2) Úř. věst. L 162, 25.6.2009, s. 6.
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Článek 5
Posouzení závažnosti nesplnění povinnosti
Při posuzování závažnosti každého nesplnění povinnosti vezme Komise v úvahu všechny příslušné přitěžující a polehču
jící okolnosti, zejména:
a) zda subjekt jednal z nedbalosti nebo úmyslně;
b) počet případů jednání nebo opomenutí ze strany uznaného subjektu, která vedou k nesplnění povinnosti;
c) zda se nesplnění povinnosti týká ojedinělých úřadů, zeměpisných oblastí nebo celého subjektu;
d) opakované jednání nebo opomenutí ze strany uznaného subjektu vedoucí k nesplnění povinnosti;
e) dobu trvání nesplnění povinnosti;
f) zkreslení skutečného stavu lodí v lodních osvědčeních a dokladech o shodě vydaných uznaným subjektem nebo
uvedení nesprávných či zavádějících informací v těchto dokumentech;
g) předchozí sankce, včetně pokut, které byly uloženy témuž uznanému subjektu;
h) zda nesplnění povinnosti vyplývá z dohody mezi uznanými subjekty nebo jednání ve vzájemné shodě, které mělo za
cíl nebo za následek porušení kritérií a povinností stanovených v nařízení (ES) č. 391/2009;
i) míru obezřetnosti a spolupráce uznaného subjektu při odhalování příslušného jednání nebo opomenutí, jakož i určo
vání nesplnění povinnosti ze strany Komise.

Článek 6
Posouzení dopadů nesplnění povinnosti
Při posuzování dopadů každého nesplnění povinnosti, zejména míry ohrožení bezpečnosti a ochrany životního
prostředí, vezme Komise v úvahu všechny příslušné přitěžující i polehčující okolnosti, zejména:
a) povahu a rozsah nedostatků, které se skutečně nebo potenciálně dotýkají lodí, jimž dotyčný subjekt vydal osvědčení,
a které zmíněný subjekt v důsledku nesplnění povinnosti neodhalil nebo nemůže odhalit či jejichž včasnou nápravu
nevyžadoval nebo nemůže vyžadovat, zejména s přihlédnutím ke kritériím pro zadržení lodi stanoveným v příloze X
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES (1) o státní přístavní inspekci;
b) počet lodí, kterým dotyčný subjekt vydal osvědčení a které jsou skutečně nebo potenciálně dotčeny;
c) jakékoli jiné okolnosti, které představují zvláštní identifikovatelná rizika, jako je druh lodí, které jsou skutečně nebo
potenciálně dotčeny.

Článek 7
Penále
1.
Komise může dotčenému subjektu uložit penále podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 391/2009, aniž jsou dotčeny
pokuty uložené podle článku 3, s cílem zajistit přijetí preventivních a nápravných opatření vyžadovaných Komisí
v průběhu hodnocení uznaného subjektu.
2.
V rozhodnutí o uložení pokut podle článku 3 může Komise stanovit rovněž penále, které bude uznanému subjektu
uloženo, pokud nápravné opatření neprovede nebo pokud při uzavírání nesplnění povinnosti jedná s neopodstatněným
zpožděním.
3.

V rozhodnutí o uložení penále je stanovena lhůta, v níž musí uznaný subjekt požadované opatření provést.

(1) Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57.
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4.
Penále se použije ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty stanovené podle odstavce 3 až do dne, kdy subjekt
provedl náležité nápravné opatření, pokud toto nápravné opatření považuje Komise za uspokojivé.

5.
Základní denní částka penále za každé nesplnění povinnosti činí 0,0033 % celkového průměrného obratu uzna
ného subjektu vypočítaného podle článku 9. Pro výpočet jednotlivé částky penále za každé nesplnění povinnosti se
každá základní částka upraví podle závažnosti nesplnění povinnosti a s ohledem na míru ohrožení bezpečnosti nebo
ochrany životního prostředí podle článků 5 a 6 tohoto nařízení.

6.
S ohledem na okolnosti daného případu, zejména naléhavost nápravného opatření, které má dotčený subjekt
provést, může Komise denní částku penále zvýšit až do této výše:
a) pokud uznaný subjekt překročí lhůtu stanovenou podle odstavce 3 o více než 120 dnů, od 121. do 300. dne od
uplynutí lhůty 0,005 % celkového průměrného obratu subjektu vypočítaného podle článku 9 za každý den;
b) pokud uznaný subjekt překročí lhůtu stanovenou podle odstavce 3 o více než 300 dnů, od 301. dne od uplynutí
lhůty 0,01 % celkového průměrného obratu subjektu vypočítaného podle článku 9 za každý den.
7.
Celková částka penále uloženého podle tohoto článku individuálně nebo navíc k pokutám nesmí přesáhnout maxi
mální strop stanovený v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 391/2009, jak je podrobněji rozvedeno v článku 8 tohoto nařízení.

Článek 8

Stanovení maximální úhrnné částky pokut a penále

Maximální úhrnná částka pokut a penále uložených uznanému subjektu, jak je uvedena v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES)
č. 391/2009, se stanoví takto:
a) úhrnná částka pokut uložených uznanému subjektu v souladu s článkem 4 během jednoho hospodářského roku
daného subjektu s přihlédnutím ke dni vydání rozhodnutí o uložení pokut a v případě více než jednoho rozhodnutí
o uložení pokut danému subjektu ke dni vydání prvního rozhodnutí o uložení pokuty dotčenému subjektu nesmí
přesáhnout 5 % celkového průměrného obratu tohoto subjektu, který byl vypočítán podle článku 9;
b) úhrnná částka pokut uložených uznanému subjektu v souladu s článkem 4 během jednoho hospodářského roku
daného subjektu stanovená podle odstavce 1 a penále, které bylo uloženo v týchž rozhodnutích podle čl. 7 odst. 2
a které vznikne do doby, než uznaný subjekt přijme náležitá nápravná opatření, nesmí přesáhnout 5 % celkového
průměrného obratu tohoto subjektu, který byl vypočítán podle článku 9. Aniž je dotčen článek 21, nesmí penále
vymáhané Komisí přesáhnout 5 % strop;
c) úhrnná částka penále, které bylo uznanému subjektu uloženo podle čl. 7 odst. 1 a které vznikne do doby, než subjekt
přijme náležitá preventivní nebo nápravná opatření, nesmí přesáhnout 5 % celkového průměrného obratu subjektu,
který byl vypočítán podle článku 9. Aniž je dotčen článek 21, nesmí penále vymáhané Komisí přesáhnout 5 % strop.

Článek 9

Výpočet obratu

1.
Pro účely tohoto nařízení představuje celkový průměrný obrat dotčeného uznaného subjektu jednu třetinu částky
získané sečtením celkového obratu mateřské společnosti, jíž bylo uděleno uznání, a všech právnických osob, na které se
toto uznání vztahuje na konci každého roku, za tři hospodářské roky předcházející rozhodnutí Komise.
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2.
V případě skupiny s osvědčenou konsolidovanou účetní závěrkou představují obrat uvedený v odstavci 1 s ohledem
na mateřskou společnost a všechny právnické osoby zahrnuté v této skupině, na které se uznání vztahuje na konci
každého hospodářského roku, konsolidované příjmy těchto subjektů.
3.
Při použití odstavců 1 a 2 se berou v úvahu pouze činnosti, které spadají do oblasti působnosti nařízení (ES)
č. 391/2009.

KAPITOLA III
ZRUŠENÍ UZNÁNÍ

Článek 10
Zrušení uznání
1.
Komise může z vlastního podnětu či na žádost určitého členského státu přijmout rozhodnutí o zrušení uznání
subjektu v případech uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (ES) č. 391/2009.
2.
Aby bylo možné určit, zda opakované a závažné nesplnění povinnosti představuje nepřijatelnou hrozbu pro
bezpečnost nebo životní prostředí podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 391/2009, vezmou se v úvahu:
a) informace a okolnosti uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 391/2009, zejména s přihlédnutím k okolnostem
uvedeným v článcích 5 a 6 tohoto nařízení;
b) kritéria a případně prahové hodnoty stanovené v rozhodnutí Komise 2009/491/ES.
3.
Dosáhnou-li pokuty a penále uložené uznanému subjektu maximálního stropu stanoveného podle čl. 6 odst. 3
nařízení (ES) č. 391/2009 a nebyla-li uznaným subjektem přijata náležitá nápravná opatření, může Komise usoudit, že
tato opatření nedosáhla svého cíle odstranění potenciální hrozby pro bezpečnost nebo životní prostředí.

Článek 11
Postup pro zrušení uznání na žádost členského státu
1.
Pokud členský stát požaduje, aby Komise zrušila uznání určitého subjektu v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (ES)
č. 391/2009, zašle tuto žádost Komisi písemně.
2.
Dožadující členský stát svou žádost podrobně odůvodní a případně odkáže na kritéria uvedená v čl. 7 odst. 1
a okolnosti uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 391/2009, jakož i okolnosti uvedené v čl. 10 odst. 2 a 3 tohoto naří
zení.
3.
Na podporu své žádosti poskytne dožadující členský stát Komisi veškeré potřebné písemné doklady, které jsou
řádně označeny a očíslovány.
4.

Komise přijetí žádosti členského státu potvrdí písemně.

5.
Pokud se Komise domnívá, že pro vydání rozhodnutí jsou zapotřebí doplňkové informace, vysvětlení nebo důkazy,
vyrozumí o tom dožadující členský stát a vyzve jej, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než čtyři týdny, své
podání náležitě doplnil. Žádost členského státu se nepovažuje za úplnou, dokud nebyly poskytnuty všechny potřebné
informace.
6.
Dospěje-li Komise k závěru, že žádost členského státu je opodstatněná, zašle do jednoho roku od obdržení úplné
žádosti dotyčnému subjektu prohlášení o námitkách podle článku 12 za účelem zrušení jeho uznání podle tohoto naří
zení. V tomto případě je dožadujícímu členskému státu zaručeno zacházení a práva dotčeného členského státu podle
kapitoly IV tohoto nařízení.
Pokud Komise v téže lhůtě dospěje k závěru, že žádost členského státu není opodstatněná, vyrozumí o tom dožadující
členský stát s uvedením důvodů a vyzve jej, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce, podal své
připomínky. Do šesti měsíců od obdržení těchto připomínek Komise žádost potvrdí jako neopodstatněnou, nebo vydá
prohlášení o námitkách podle prvního pododstavce.
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7.
Dospěje-li Komise k závěru, že žádost členského státu je neopodstatněná nebo neúplná po uplynutí lhůty uvedené
v odstavci 5, může se rozhodnout, že celou žádost nebo její část a připojené důkazy zahrne do hodnocení uznaného
subjektu, které se provádí podle článku 8 nařízení (ES) č. 391/2009.
8.
Komise podává výboru COSS každoročně zprávu o žádostech o zrušení, které předložily členské státy, a rovněž
o probíhajících řízeních o zrušení uznání, jež zahájila Komise.

KAPITOLA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12
Prohlášení o námitkách
1.
Pokud se Komise domnívá, že existují důvody pro uložení pokuty a penále uznanému subjektu podle článku 6
nařízení (ES) č. 391/2009 nebo pro zrušení uznání subjektu podle článku 7 uvedeného nařízení, zašle dotyčnému
subjektu prohlášení o námitkách a vyrozumí dotčené členské státy.
2.

Prohlášení o námitkách obsahuje:

a) podrobný výčet jednání a opomenutí uznaného subjektu, včetně popisu příslušných skutečností a určení ustanovení
nařízení (ES) č. 391/2009, která uznaný subjekt podle názoru Komise porušil;
b) určení důkazů, na nichž se zakládají příslušná zjištění, včetně odkazu na zprávy o inspekcích, hodnotící zprávy nebo
jiné příslušné dokumenty, které již dříve dotyčnému subjektu předala Komise nebo Evropská agentura pro námořní
bezpečnost jednající jménem Komise;
c) oznámení, že Komise může uložit pokuty a penále nebo zrušit uznání v souladu s články 6 nebo 7 nařízení (ES)
č. 391/2009.
3.
Při oznamování prohlášení o námitkách Komise uznaný subjekt a dotčené členské státy vyzve, aby ve stanovené
lhůtě, která nesmí být kratší než šest týdnů ode dne obdržení prohlášení o námitkách, podaly písemné připomínky.
Komise není povinna vzít v úvahu podání, která obdržela po uplynutí této lhůty, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 24
odst. 4 tohoto nařízení.
4.
Oznámením prohlášení o námitkách není odloženo hodnocení dotyčného subjektu. Kdykoli před přijetím rozhod
nutí o uložení pokuty a penále nebo o zrušení uznání podle tohoto nařízení se Komise může rozhodnout, že provede
dodatečné kontroly kanceláří a zařízení subjektu, navštíví lodě, jimž subjekt vydal osvědčení, nebo uznaný subjekt
písemně požádá, aby poskytl doplňkové informace týkající se dodržování kritérií a povinností podle nařízení (ES)
č. 391/2009 z jeho strany.
5.
Kdykoli před přijetím rozhodnutí o uložení pokuty a penále nebo o zrušení uznání podle tohoto nařízení může
Komise změnit své hodnocení dotyčného uznaného subjektu. Je-li nové hodnocení jiné než hodnocení, které vedlo
k prohlášení o námitkách, jelikož byly odhaleny nové skutečnosti nebo zjištěny nové případy nesplnění povinnosti či
nové okolnosti týkající se závažnosti nesplnění povinnosti nebo jeho dopadů na bezpečnost a životní prostředí, vydá
Komise nové prohlášení o námitkách.

Článek 13
Žádosti o informace
K objasnění skutečností pro účely článku 12 může Komise uznaný subjekt písemně požádat, aby podal písemné nebo
ústní vysvětlení či předložil určité informace nebo dokumenty ve stanovené lhůtě, která v žádném případě nesmí být
kratší než čtyři týdny. V tomto případě Komise informuje uznaný subjekt o pokutách a penále, které mohou být uloženy,
pokud žádosti nevyhoví nebo pokud poskytne informace s neopodstatněným zpožděním či pokud Komisi poskytne
úmyslně nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace.
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Článek 14
Ústní slyšení
1.
Na žádost uznaného subjektu, jemuž bylo zasláno prohlášení o námitkách, poskytne Komise tomuto subjektu
možnost, aby svá tvrzení předložil při ústním slyšení.
2.
Komise vyzve příslušné orgány dotčených členských států a z vlastního podnětu či na žádost dotčených členských
států může vyzvat jakékoli jiné osoby, které mají oprávněný zájem ve věci nesplnění povinnosti, aby se zúčastnily
ústního slyšení. Komise se může rozhodnout, že jí bude nápomocna Evropská agentura pro námořní bezpečnost.
3.
Fyzické osoby nebo soukromé právnické osoby přizvané na jednání se dostaví osobně, nebo jsou zastoupeny práv
ními či zplnomocněnými zástupci. Členské státy zastupují úředníci daného členského státu.
4.
Ústní slyšení není veřejné. Každá osoba, která je přizvána na jednání, může být vyslechnuta zvlášť, nebo v přítom
nosti jiných přizvaných osob, přičemž se přihlédne k oprávněnému zájmu uznaného subjektu a jiných stran ve věci
ochrany jejich obchodního tajemství a jiných důvěrných údajů.
5.
Výpovědi každé vyslechnuté osoby jsou zaznamenány. Osobám, které se jednání zúčastnily, a dotčeným členským
státům je na požádání poskytnut záznam jednání.

Článek 15
Penále za nedostatečnou spolupráci
1.
Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí o uložení penále podle čl. 7 odst. 1 uznanému subjektu, který nepřijal
preventivní a nápravná opatření vyžadovaná Komisí nebo který při přijímání těchto opatření jednal s neopodstatněným
zpožděním, vyrozumí uznaný subjekt nejprve písemně.
2.
Oznámení Komise podle odstavce 1 odkazuje na konkrétní preventivní a nápravná opatření, která uznaný subjekt
neprovedl, a podpůrné důkazy, a uznaný subjekt rovněž informuje o penále, které Komise v této souvislosti zvažuje.
3.
Komise stanoví lhůtu, v níž může uznaný subjekt podat Komisi písemné připomínky. Komise není povinna vzít
v úvahu písemné připomínky, které obdrží po uplynutí této lhůty.

Článek 16
Přístup ke spisu
1.
Na žádost uznaného subjektu, jemuž bylo zasláno prohlášení o námitkách, udělí Komise přístup ke spisu, který
obsahuje dokumenty a jiné důkazy týkající se údajného nesplnění povinnosti, které Komise shromáždila.
2.
Komise stanoví datum a přijme příslušná praktická opatření pro přístup uznaného subjektu ke spisu, který může
být umožněn pouze v elektronické podobě.
3.
Na požádání zpřístupní Komise dotyčnému uznanému subjektu seznam všech dokumentů, které jsou ve spisu
obsaženy.
4.
Dotyčný uznaný subjekt má právo na přístup k dokumentům a informacím obsaženým ve spisu. Při udělování
tohoto přístupu zohlední Komise náležitě obchodní tajemství, důvěrné údaje nebo interní povahu dokumentů, které
vydala Komise nebo Evropská agentura pro námořní bezpečnost.
5.

Pro účely odstavce 4 mohou interní dokumenty Komise a Evropské agentury pro námořní bezpečnost zahrnovat:

a) dokumenty nebo části dokumentů, které se týkají interních porad Komise a jejích útvarů a Evropské agentury pro
námořní bezpečnost, včetně stanovisek a doporučení, která Komisi zaslala Evropská agentura pro námořní bezpeč
nost;
b) dokumenty nebo části dokumentů, které jsou součástí korespondence mezi Komisí a Evropskou agenturou pro
námořní bezpečnost nebo mezi Komisí a členskými státy.
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Článek 17
Právní zastoupení
Uznaný subjekt má právo na právní zastoupení ve všech fázích řízení podle tohoto nařízení.

Článek 18
Důvěrnost informací, služební tajemství a právo zachovat mlčenlivost
1.

Řízení podle tohoto nařízení se vede s dodržením zásady důvěrnosti informací a služebního tajemství.

2.
Komise, Evropská agentura pro námořní bezpečnost a orgány dotčených členských států, jakož i jejich úředníci
a další osoby pracující pod jejich dohledem nesmí sdělovat informace, které získali nebo které si vyměnili podle tohoto
nařízení a na něž se vztahuje povinnost ochrany služebního tajemství a důvěrnosti informací.
3.
Uznaný subjekt nebo jiná osoba, která poskytne informace nebo podá připomínky podle tohoto nařízení, jasně
označí jakýkoli materiál, který považuje za důvěrný, s uvedením důvodů a ve lhůtě stanovené Komisí poskytne zvláštní
verzi, která nemá důvěrný charakter.
4.
Komise může uznaný subjekt nebo jiné zúčastněné strany rovněž požádat, aby označily určitou část zprávy,
prohlášení o námitkách nebo rozhodnutí Komise, která podle jejich názoru obsahuje obchodní tajemství.
5.
Pokud k označení uvedenému v odstavcích 3 a 4 nedojde, může mít Komise za to, že dotyčné dokumenty nebo
připomínky neobsahují důvěrné údaje.
6.
Aniž je dotčen článek 9 nařízení (ES) č. 391/2009, mají uznané subjekty právo zachovat mlčenlivost v situacích,
kdy by byly nuceny poskytovat odpovědi, z nichž by vyplývalo, že mají podíl na tom, že došlo k porušení předpisů.

Článek 19
Rozhodnutí
1.
Rozhodnutí o uložení pokut a penále nebo o zrušení uznání podle tohoto nařízení se zakládá výhradně na důvo
dech, k nimž měl uznaný subjekt možnost podat připomínky.
2.
Rozhodnutí o uložení pokuty nebo penále a stanovení příslušné částky se řídí zásadou, že pokuty a penále mají
být účinné, přiměřené a odrazující.
3.
Při přijímání opatření podle tohoto nařízení a rozhodování o závažnosti a dopadu příslušného jednání či opome
nutí na bezpečnost a životní prostředí vezme Komise v úvahu vnitrostátní opatření, která již byla proti dotyčnému uzna
nému subjektu přijata na základě stejných skutečností, zejména v případě, bylo-li proti dotyčnému subjektu již vedeno
soudní řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí.
4.
Na jednání nebo opomenutí uznaného subjektu, na jehož základě byla přijata opatření podle tohoto nařízení, se
nesmí vztahovat další opatření. Toto jednání nebo opomenutí však může být vzato v úvahu v následných rozhodnutích
přijatých podle tohoto nařízení, aby bylo možné posoudit jejich opakování.
5.
Rozhodnutí o uložení penále nebo rozhodnutí o uložení pokut a penále přijme Komise postupem podle čl. 12
odst. 2 nařízení (ES) č. 391/2009.
6.
Rozhodnutí o zrušení uznání uznaného subjektu přijme Komise postupem podle čl. 12 odst. 3 nařízení (ES)
č. 391/2009.
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Článek 20
Opravné prostředky, oznamování a zveřejňování
1.

Komise dotčený uznaný subjekt informuje o dostupných opravných prostředcích.

2.

O přijetí rozhodnutí vyrozumí Komise pro informaci Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost a členské státy.

3.
V odůvodněných případech, zejména z důvodu bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí, může Komise své
rozhodnutí zveřejnit. Při zveřejňování podrobností svého rozhodnutí nebo informování členských států zohledňuje
Komise oprávněné zájmy dotyčného uznaného subjektu a jiných zúčastněných osob.
Článek 21
Vymáhání pokut a penále
Komise přistoupí k vymáhání pokut a penále vystavením inkasního příkazu a vydáním výzvy k úhradě zaslaným dotyč
nému uznanému subjektu v souladu s články 78 až 80 a 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom)
č. 966/2012 (1) a články 80 až 92 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (2).
Článek 22
Promlčecí lhůty v případě ukládání pokut a penále
1.
Právo Komise uložit uznanému subjektu pokuty a/nebo penále podle tohoto nařízení zaniká po uplynutí pěti let
ode dne, kdy došlo k jednání nebo opomenutí ze strany uznaného subjektu, které mělo za následek nesplnění povinnosti
zjištěné podle článku 3 tohoto nařízení. V případě trvajícího nebo opakovaného jednání či opomenutí, které má za
následek nesplnění povinnosti, však začíná lhůta běžet dnem, kdy bylo toto jednání nebo opomenutí ukončeno.
Právo Komise uložit uznanému subjektu penále podle článku 15 tohoto nařízení zaniká po uplynutí tří let ode dne, kdy
došlo k jednání nebo opomenutí ze strany uznaného subjektu, na něž se vztahovala náležitá preventivní a nápravná
opatření požadovaná Komisí.
2.
Promlčecí lhůty uvedené v odstavci 1 se přerušují každým opatřením, které Komise nebo Evropská agentura pro
námořní bezpečnost přijme za účelem hodnocení nebo řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti s jednáním či opome
nutím uznaného subjektu. Promlčecí lhůta se přerušuje s účinkem ode dne, kdy je opatření Komise nebo agentury ozná
meno uznanému subjektu.
3.
Každým přerušením začíná promlčecí lhůta běžet znovu. Promlčecí lhůta však nesmí přesáhnout dobu rovnající se
dvojnásobku původní lhůty, s výjimkou případů, kdy je promlčení pozastaveno podle odstavce 4.
4.
Promlčecí lhůta pro uložení penále se pozastavuje po dobu, kdy je rozhodnutí Komise předmětem řízení před
Soudním dvorem Evropské unie.
Článek 23
Promlčecí lhůty v případě výběru pokut a penále
1.
Právo na zahájení vymáhání pokut a/nebo penále zaniká po uplynutí jednoho roku od dne, kdy rozhodnutí podle
článku 19 nabude právní moci.
2.
Promlčecí lhůta uvedená v odstavci 1 se přerušuje každým opatřením Komise nebo členského státu jednajícího na
základě žádosti Komise, jehož cílem je vymoci úhradu pokut a/nebo penále.
3.

Každý přerušením počíná lhůta běžet znovu.

4.

Promlčecí lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 se pozastaví:

a) po dobu lhůty pro zaplacení;
b) po dobu, po kterou je vymáhání pozastaveno na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.
(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.
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Článek 24
Počítání lhůt
1.
Lhůty stanovené v tomto nařízení začínají běžet prvním dnem po obdržení sdělení Komise nebo po jeho osobním
převzetí.
2.
V případě sdělení určeného Komisi se má za to, že příslušné lhůty byly dodrženy, pokud bylo sdělení zasláno
doporučeně před uplynutím příslušné lhůty.
3.
Při stanovování lhůt zohledňuje Komise jak právo na řádný proces, tak zvláštní okolnosti každého rozhodovacího
postupu podle tohoto nařízení.
4.
V případě potřeby a na základě odůvodněné žádosti podané před uplynutím původní lhůty mohou být lhůty
prodlouženy.
Článek 25
Spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány
Informace poskytnuté příslušnými vnitrostátními orgány v odpovědi na žádost Komise použije Komise pouze k těmto
účelům:
a) plnění úkolů, které jí byly svěřeny podle nařízení (ES) č. 391/2009 v souvislosti s uznáváním uznaných subjektů
a dohledem nad nimi;
b) jako důkazy pro účely rozhodování podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny články 16 a 18 tohoto nařízení.
KAPITOLA V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26
Použití
Události, k nimž došlo před vstupem nařízení (ES) č. 391/2009 v platnost, nezakládají důvod k opatřením přijatým
podle tohoto nařízení.
Článek 27
Vstup v platnost
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.
V Bruselu dne 18. července 2014.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

19.7.2014

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/23

PŘÍLOHA

První sloupec této tabulky odkazuje na příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 391/2009 a jeho přílohy I, která pro účely
tohoto nařízení tvoří skupiny kritérií a povinností, z nichž každá zakládá jeden případ porušení předpisů. Pokud jde
o povinnosti stanovené v hlavní části nařízení (ES) č. 391/2009, první sloupec odkazuje na příslušný článek a odstavec.
V případě kritérií uvedených v příloze I uvedeného nařízení odkazuje první sloupec na příslušnou část, kritérium, dílčí
kritérium a bod.
Druhý sloupec obsahuje obecný popis každé skupiny výhradně pro lepší přehlednost.
Ustanovení nařízení (ES) č. 391/2009

Předmět příslušných skupin

Čl. 8 odst. 4

Zpřístupnění výsledků posouzení systému řízení kvality

Čl. 9 odst. 1 a kritérium v části B
bodě 4

Přístup k informacím a dokumentaci o lodích

Čl. 9 odst. 2

Přístup k lodím

Čl. 10 odst. 1 první část

Konzultace za účelem rovnocennosti a harmonizace pravidel a postupů
a jednotného výkladu mezinárodních úmluv

Čl. 10 odst. 1 druhá část

Vzájemné uznávání

Čl. 10 odst. 3

Spolupráce se správními orgány státní přístavní inspekce

Čl. 10 odst. 4

Informování Komise, členských států a ostatních dotčených stran mimo jiné
o klasifikovaných lodích, o převodech, o změnách, pozastaveních a odejmutích
třídy

Čl. 10 odst. 5

Možnost státu vlajky vyjádřit se ohledně potřeby úplné inspekce lodi, které byla
snížena nebo změněna třída, před vydáním zákonného osvědčení příslušným
subjektem

Čl. 10 odst. 6

Požadavky v případech převodu lodi

Čl. 11 odst. 1, 2, 3 a 5

Přijetí veškerých nezbytných opatření za účelem zřízení a udržování nezávis
lého útvaru pro hodnocení a osvědčování kvality a zajištění jeho účinného
fungování v souladu s požadavky nařízení

Kritérium v části A bodě 1

Požadavky týkající se právní subjektivity a auditu

Kritérium v části A bodě 2

Doložené odpovídající zkušenosti při posuzování projektů a stavby obchodních
lodí

Kritéria v části A bodě 3, části B bodě 1 Dostatečný a kvalifikovaný personál, celosvětové pokrytí služeb, výhradní
a bodě 7 písm. g)
inspektoři
Kritéria v části A bodě 4 a části B
bodě 7 písm. a)

Vytvoření a udržování souboru ucelených klasifikačních pravidel a postupů

Kritérium v části A bodě 5

Registr lodí

Kritérium v části A bodě 6

Nezávislost, nestrannost a střet zájmů

Kritéria v části A bodě 7, části B bodě 7 Zákonné požadavky na činnost kromě ISM
písm. c) první části a bodě 7 písm. k)
Kritérium v části B bodě 2

Etický kodex

Kritérium v části B bodě 3

Důvěrnost informací požadovaných správním orgánem
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Předmět příslušných skupin

Kritérium v části B bodě 5

Práva duševního vlastnictví loděnic, dodavatelů vybavení a majitelů lodí

Kritéria v části B bodě 6, bodě 7
písm. b) druhé části, bodě 7 písm. c)
druhé části, bodě 7 písm. i) a bodě 8

Systém řízení kvality včetně záznamů

Kritérium v části B bodě 7 písm. b)
první části

Uplatňování klasifikačních pravidel a postupů

Kritérium v části B bodě 7 písm. d)

Pravomoci a vzájemné vztahy zaměstnanců

Kritérium v části B bodě 7 písm. e)

Provádění prací za kontrolovaných podmínek

Kritérium v části B bodě 7 písm. f)

Systém dohledu na práci prováděnou inspektory a ostatním personálem

Kritérium v části B bodě 7 písm. h)

Systém zajištění odborné přípravy a kvalifikace inspektorů

Kritérium v části B bodě 7 písm. j)

Komplexní systém vnitřních auditů na všech místech

Kritérium v části B bodě 7 písm. l)

Působnost a řízení regionálních kanceláří a inspektorů

Kritérium v části B bodě 9

Přímé poznatky a vlastní úsudek

Kritérium v části B bodě 10

Mezinárodní předpis pro bezpečné řízení provozu (ISM)

Kritérium v části B bodě 11

Účast dotčených stran na vývoji pravidel a postupů

19.7.2014

