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EUROPOS PARLAMENTO

IR TARYBOS DIREKTYVA .../.../EB

... m. ... ... d.

dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų

ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos

bendrųjų taisyklių ir standartų

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 2,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 3,

                                               

1 OL C 318, 2006 12 23, p. 195.
2 OL C 229, 2006 9 22, p. 38.
3 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 74 E, 2008 3 20, p. 632), ... 

Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta OL) ir ... Europos Parlamento pozicija (dar 
nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) 1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyva 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo 

organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų 1

buvo keletą kartų iš esmės pakeista. Kadangi ji turi būti iš dalies keičiama dar kartą, 

siekiant aiškumo reikėtų ją išdėstyti nauja redakcija.

(2) Atsižvelgiant į Direktyvos 94/57/EB nuostatų prigimtį, atrodo tinkama jos nuostatas 

išdėstyti nauja redakcija dviejuose skirtinguose Bendrijos teisės aktuose - Direktyvoje ir 

Reglamente.

(3) 1993 m. birželio 8 d. savo rezoliucijoje dėl bendros saugių jūrų politikos Taryba iškėlė 

tikslą iš Bendrijos vandenų pašalinti visus standartų neatitinkančius laivus ir suteikė 

pirmenybę Bendrijos veiksmams, skirtiems užtikrinti veiksmingą ir vienodą tarptautinių 

taisyklių įgyvendinimą, parengiant bendruosius standartus klasifikacinėms bendrovėms.

(4) Saugumas jūroje ir jūrų taršos prevencija gali būti veiksmingai gerinami griežtai taikant 

tarptautines konvencijas, kodeksus ir rezoliucijas bei tuo pat metu skatinant laisvę teikti 

paslaugas.

(5) Laivo vėliavos ir uosto valstybės privalo kontroliuoti, kad laivas atitinka vienodus 

tarptautinius saugumo jūroje ir jūros taršos prevencijos standartus.

                                               

1 OL L 319, 1994 12 12, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2002/84/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 53).
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(6) Valstybės narės yra atsakingos, kad būtų išduodami tarptautiniai saugumo ir taršos 

prevencijos liudijimai pagal tokias konvencijas kaip 1974 m. lapkričio 1 d. Tarptautinė 

konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS 74), 1966 m. balandžio 5 d. 

Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo ir 1973 m. lapkričio 2 d. 

Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (Marpol), ir kad šios konvencijos 

būtų įgyvendinamos.

(7) Laikydamosi tokių konvencijų visos valstybės narės gali pripažintoms organizacijoms 

suteikti įvairius įgaliojimus patvirtinti, kad minėtų konvencijų laikomasi, ir gali suteikti 

joms teisę išduoti atitinkamus liudijimus siekiant užtikrinti saugumą ir taršos prevenciją.

(8) Daugelis visame pasaulyje veikiančių klasifikacinių bendrovių neužtikrina nei tinkamo 

taisyklių įgyvendinimo, nei pakankamo patikimumo, kai nacionalinių administracijų vardu 

vykdo savo funkcijas, nes klasifikacinės bendrovės neturi patikimų ir tinkamų struktūrų ir 

patirties, kurios jas įgalintų savo įsipareigojimus atlikti labai profesionaliai.
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(9) Pagal SOLAS 74 II-I skyriaus A-1 dalies 3-1 taisyklę valstybės narės yra atsakingos už tai, 

kad su jų vėliava plaukiojantys laivai būtų projektuojami, statomi ir prižiūrimi taip, kaip tai 

numatyta administracijų pripažintų laivų klasifikacinių bendrovių nustatytose laivų 

konstrukcijos, jų mechaninės bei elektros įrangos reikalavimuose. Todėl šios bendrovės 

rengia ir įgyvendina laivų projektavimo, statybos, remonto ir patikrinimo taisykles ir yra 

atsakingos už laivų tikrinimą jų vėliavos valstybių vardu bei už patvirtinimą, kad išduodant 

atitinkamus liudijimus laikomasi tarptautinių konvencijų reikalavimų. Siekiant, kad jos 

galėtų gerai atlikti šias pareigas, šios organizacijos turi būti visiškai nepriklausomos, turėti

labai specializuotą techninę kompetenciją ir griežtą kokybės valdymą.

(10) Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos turėtų galėti teikti paslaugas visoje Bendrijoje 

ir tarpusavyje konkuruoti, užtikrindamos vienodą saugumo ir aplinkos apsaugos lygį. 

Todėl jų veiklai turėtų būti nustatyti ir visoje Bendrijoje taikomi vienodi reikalingi 

profesiniai standartai.

(11) Krovininio laivo radijo įrangos saugos liudijimo išdavimas gali būti patikėtas privatiems 

subjektams, turintiems reikiamą patirtį ir kvalifikuotus darbuotojus.

(12) Valstybė narė gali riboti pripažintų organizacijų, kurioms dėl objektyvių ir skaidrių 

priežasčių ji pagal savo poreikius suteikia įgaliojimus, skaičių, jeigu Komisija, laikydamasi 

komiteto procedūros, vykdo kontrolę.



5724/2/08 REV 2 jk/IP/is 5
DG C III LT

(13) Ši direktyva turėtų užtikrinti laisvę teikti paslaugas Bendrijoje, Bendrijai atitinkamai turėtų 

būti suteikta teisė derėtis su tomis trečiosiomis šalimis, kuriose įsikūrusios kai kurios 

pripažintos organizacijos, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris į Bendrijoje esančias 

pripažintas organizacijas.

(14) Nacionalines administracijas būtina labiau įtraukti į laivų apžiūras ir į atitinkamų liudijimų 

išdavimą, kad būtų visiškai laikomasi tarptautinių saugumo taisyklių, net jeigu valstybės 

narės pasitiki pripažintomis organizacijomis, kurios nėra valstybių narių administruojamos, 

vykdant teisės aktų numatytus įpareigojimus. Todėl yra tikslinga tarp administracijų ir 

pripažintų organizacijų, kurioms jos yra suteikusios įgaliojimus, užmegzti glaudžius 

bendradarbiavimo santykius, o tam pripažintoms organizacijoms gali prireikti turėti savo 

atstovybę valstybės narės, kurios vardu organizacijos vykdo savo įsipareigojimus, 

teritorijoje.

(15) Valstybių narių vardu veikiančių pripažintų organizacijų finansinės atsakomybės tvarkos 

skirtumai trukdytų tinkamai įgyvendinti šią direktyvą. Siekiant prisidėti sprendžiant šią 

problemą, reikia Bendrijos lygiu suderinti pripažintos organizacijos atsakomybės už laivo 

avarijos jūroje, įvykusį dėl jos kaltės, laipsnį, kai jos kaltę savo sprendimu nustato teismas, 

įskaitant arbitražo teisme priimtus sprendimus dėl ginčų.

(16) Šios direktyvos įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. 

birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai 

suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 1.

                                               

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB 
(OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
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(17) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti šią direktyvą siekiant 

įtraukti vėlesnius su ja susijusius tarptautinių konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijų 

pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 

neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis 

nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 

numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(18) Valstybėms narėms vis dėlto turėtų būti palikta galimybė laikinai sustabdyti arba 

panaikinti pripažintai organizacijai jų suteiktus įgaliojimus, informuojant Komisiją ir kitas 

valstybes nares apie savo sprendimą bei pateikiant pagrįstas priežastis, dėl kurių buvo 

priimtas toks sprendimas.

(19) Valstybės narės turėtų periodiškai vertinti pripažintų organizacijų, kurios veikia valstybių 

narių vardu, darbą ir Komisijai bei visoms kitoms valstybėms narėms pateikti tikslią 

informaciją apie tokių organizacijų veiklą.

(20) Iš valstybių narių, kaip uostų institucijų, yra reikalaujama Bendrijos vandenyse gerinti 

saugumą ir taršos prevenciją tikrinant pirmiausia tuos laivus, kuriems liudijimus yra 

išdavusios organizacijos, neatitinkančios bendrųjų kriterijų, ir tuo būdu užtikrinant, kad 

laivams, plaukiojantiems su trečiosios šalies vėliava, nebus taikomas palankesnis režimas.
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(21) Šiuo metu nėra vienodų laivo korpuso, mašinų ir elektros bei valdymo įrenginių 

tarptautinių standartų, kurių turi būti laikomasi visuose statomuose laivuose arba vėliau 

visą laivo eksploatavimo laiką. Tokie standartai gali būti nustatyti pagal pripažintų 

organizacijų nuostatas arba pagal lygiaverčius standartus, dėl kurių nacionalinės 

administracijos sprendžia 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir 

informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką 1, nustatyta tvarka.

(22) Kadangi šios direktyvos tikslo, tai yra nustatyti priemones, kurių turi laikytis valstybės 

narės bendradarbiaudamos su Bendrijoje veikiančiomis organizacijomis, tikrinančiomis, 

apžiūrinčiomis laivus ir jiems išduodančiomis liudijimus, valstybės narės negali deramai 

pasiekti ir kadangi dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos 

lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali 

patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia 

direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(23) Pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios 

yra iš esmės pakeistos palyginti su Direktyva 94/57/EB. Ta direktyva nustato pareigą 

perkelti nepakeistas nuostatas.

                                               

1 OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos 
direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).



5724/2/08 REV 2 jk/IP/is 8
DG C III LT

(24) Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų 

perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje.

(25) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 1 34 punktą valstybės narės yra 

raginamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų 

šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti.

(26) Priemonės, kurių turi laikytis laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos, nustatytos ... m. 

... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. .../... dėl laivų patikrinimo ir 

apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų 2*,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

                                               

1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
2 OL L [...], [...], p. [...].
* OL: Prašome įrašyti Reglamento, kuris yra dokumente 5726/08, datą, numerį ir nuorodą 

apie jo paskelbimą OL.
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1 straipsnis

Ši direktyva nustato priemones, kuriomis turi vadovautis valstybės narės bendradarbiaudamos su 

organizacijomis, kurioms patikėtas laivų tikrinimas, apžiūra ir liudijimų, patvirtinančių, kad yra

laikomasi tarptautinių konvencijų dėl saugumo jūroje ir jūrų taršos prevencijos, išdavimas, tuo pat 

metu skatinant įgyvendinti paslaugų teikimo laisvės tikslą. Tai apima laivų, kuriems taikomos 

tarptautinės konvencijos, korpuso, mašinų, elektros ir valdymo įrenginių saugumo reikalavimų 

rengimą ir įgyvendinimą.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamos šios sąvokos:

a) „laivas“ laivas, kuriam taikomos tarptautinės konvencijos;

b) „laivas, 

plaukiojantis su 

valstybės narės 

vėliava“

valstybėje narėje registruotas laivas, plaukiojantis su valstybės narės 

vėliava pagal jos įstatymus. Šios sąvokos neatitinkantys laivai 

prilyginami laivams, plaukiojantiems su trečiosios šalies vėliava;

c) „patikrinimai ir 

apžiūros“

patikrinimai ir apžiūros, kurie yra privalomi pagal tarptautines 

konvencijas;
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d) „tarptautinės 

konvencijos“

1974 m. lapkričio 1 d. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės 

apsaugos jūroje (SOLAS 74), išskyrus jos priedo XI– 2 skyrių, 

1966 m. balandžio 5 d. Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės 

vaterlinijos nustatymo ir 1973 m. lapkričio 2 d. Tarptautinė 

konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (Marpol) kartu su 

protokolais ir šių konvencijų papildymais bei atitinkamais 

privalomais visose valstybėse narėse kodeksais, jų naujausia 

redakcija;

e) „organizacija“ juridinis asmuo, jo dukterinės įmonės ir visi kiti jo kontroliuojami 

subjektai, kurie kartu arba atskirai vykdo šios direktyvos taikymo 

srityje nurodytas užduotis;

f) „kontrolė“ taikant e punktą reiškia teises, sutartis ir kitas priemones, kurios 

teisiškai ar faktiškai, atskirai arba derinamos tarpusavyje leidžia 

daryti sprendžiamąją įtaką teisės subjektui arba leidžia tam subjektui 

vykdyti šios direktyvos taikymo srityje nurodytas užduotis;

g) „pripažinta 

organizacija“

pagal Reglamento (EB) Nr. .../... * nuostatas pripažinta organizacija;

                                               

* OL: Prašome įrašyti 26 konstatuojamojoje dalyje minimo Reglamento numerį.
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h) „įgaliojimas“ aktas, kuriuo pripažintai organizacijai valstybė narė suteikia 

įgaliojimus ar perduoda galias;

i) „teisės aktų 

nustatytas 

liudijimas“

vėliavos valstybės arba jos vardu pagal tarptautines konvencijas 

išduotas liudijimas;

j) „taisyklės ir 

procedūros“

pripažintos organizacijos reikalavimai, keliami laivų projektavimui, 

statybai, įrangai, remontui ir apžiūrai;

k) „laivo klasės 

liudijimas“

laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui 

patvirtinantis dokumentas, kurį pagal savo nustatytas ir viešai 

paskelbtas taisykles ir procedūras išduoda pripažinta organizacija;

l) „krovininio laivo 

radijo įrangos 

saugos liudijimas“

liudijimas, kuris nustatytas 1988 m. Protokolu, iš dalies keičiančiu

SOLAS, priimtu Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO).
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3 straipsnis

1. Pagal tarptautines konvencijas prisiimdamos atsakomybę ir įsipareigojimus valstybės narės 

užtikrina, kad jų kompetentingos administracijos gali užtikrinti deramą jų nuostatų 

vykdymą, ypač tikrinant ir apžiūrint laivus bei išduodant teisės aktais nustatytus liudijimus 

ir išimtinius liudijimus, kaip numatyta tarptautinėse konvencijose. Valstybės narės veikia 

pagal TJO rezoliucijos A.847(20) dėl TJO dokumentų įgyvendinimo rekomendacijų 

vėliavos valstybėms priedo ir priedėlio atitinkamas nuostatas.

2. Jeigu vykdydama 1 dalies nuostatas valstybė narė nusprendžia dėl laivų, plaukiojančių su 

jos vėliava:

i) įgalioti organizacijas visiškai ar iš dalies atlikti patikrinimus ir apžiūras, susijusius su 

teisės aktais nustatytais liudijimais, įskaitant patikrinimus bei apžiūras, skirtus 

įvertinti, ar laikomasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, ir, jeigu reikia, 

išduoti ar pratęsti susijusius liudijimus; arba

ii) patikėti organizacijoms visiškai ar iš dalies atlikti i punkte nurodytus patikrinimus ir 

apžiūras;

šias pareigas valstybė narė patiki tik pripažintoms organizacijoms.
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Kompetentinga administracija visais atvejais patvirtina pirmąjį išimtinių liudijimų 

išdavimą.

Tačiau dėl krovininio laivo radijo įrangos saugos liudijimo minėtos pareigos gali būti 

patikėtos privačiam subjektui, pripažintam kompetentingos administracijos ir turinčiam 

reikiamą patirtį bei kvalifikuotus darbuotojus, institucijos vardu sugebančius vykdyti tam 

tikrus radijo ryšio patikimumo vertinimo darbus.

3. Šis straipsnis netaikomas konkrečių laivo įrenginių sertifikavimui.

4 straipsnis

1. Taikydamos 3 straipsnio 2 dalį, valstybės narės iš esmės neatsisako suteikti įgaliojimų nė 

vienai pripažintai organizacijai imtis tokių funkcijų, laikantis šio straipsnio 2 dalies ir 5 bei 

9 straipsnių nuostatų. Tačiau valstybės narės pagal savo poreikius gali riboti organizacijų, 

kurioms jos suteikia įgaliojimus, skaičių, jeigu toks ribojimas grindžiamas skaidriomis ir 

objektyviomis priežastimis.

Valstybės narės prašymu Komisija pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 

procedūrą priima reikiamas priemones.
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2. Valstybė narė, sutikdama, kad pripažinta organizacija, kuri yra trečiojoje šalyje, pilnai ar iš 

dalies vykdytų 3 straipsnyje minimas pareigas, gali prašyti, kad pastaroji trečioji šalis 

taikytų tokį pat požiūrį tų pripažintų organizacijų atžvilgiu, kurios yra Bendrijoje.

Be to, Bendrija gali prašyti, kad trečioji šalis, kurioje yra pripažinta organizacija, taikytų 

tokį pat požiūrį Bendrijoje esančių pripažintų organizacijų atžvilgiu.

5 straipsnis

1. Valstybės narės, kurios priima sprendimą, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje, nustato savo 

kompetentingų administracijų ir organizacijų, veikiančių valstybės narės vardu, 

bendradarbiavimo santykius.

2. Bendradarbiavimo santykiai yra reguliuojami nustatytos formos nediskriminacine rašytine 

sutartimi ar lygiaverčiais teisiniais susitarimais, juose išdėstant organizacijų prisiimamas 

konkrečias pareigas ir funkcijas, kurios apima bent jau:

a) nuostatas, išdėstytas TJO Rezoliucijos A.739(18) dėl administracijos vardu 

veikiančių organizacijų įgaliojimo rekomendacijų II priedėlyje, atsižvelgiant į priedo 

sąlygas bei į TJO MSC/710 aplinkraščio ir MEPC/307 aplinkraščio dėl 

administracijos vardu veikiančių pripažintų organizacijų įgaliojimo tipinės sutarties 

priedėlius ir papildymą;
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b) šias finansinę atsakomybę reglamentuojančias nuostatas:

i) teismui ar arbitražo teismui tiksliai ir galutinai pripažinus administracijos kaltę 

dėl kokios nors laivo avarijos jūroje ir pateikus reikalavimą atlyginti 

nukentėjusioms šalims turtinę žalą ar nuostolius, susijusius su žmonių 

sužalojimu ar mirtimi, jei tas teismas įrodė, kad tą žalą sukėlė pripažintos 

organizacijos, jos organų, darbuotojų, atstovų ar kitų tos pripažintos 

organizacijos vardu veikiančių asmenų sąmoninga veikla ar neveikimas arba 

didelis neatsargumas, administracija turi teisę gauti iš pripažintos organizacijos 

finansinę kompensaciją, kuri atitinka to teismo pripažintai organizacijai 

tenkančią kaltės dalį už padarytą žalą, patirtus nuostolius, žmonių sužalojimą ar 

mirtį;

ii) teismui ar arbitražo teismui tiksliai ir galutinai pripažinus administracijos kaltę 

dėl kokios nors laivo avarijos jūroje ir pateikus reikalavimą atlyginti 

nukentėjusioms šalims nuostolius, susijusius su žmonių sužalojimu ar mirtimi, 

jei tas teismas įrodė, kad tą žalą sukėlė pripažintos organizacijos, jos organų, 

darbuotojų, atstovų ar kitų tos pripažintos organizacijos vardu veikiančių 

asmenų aplaidumas ar neatsargi veikla arba neveikimas, administracija turi 

teisę gauti iš pripažintos organizacijos finansinę kompensaciją, kuri atitinka to 

teismo pripažintai organizacijai tenkančią kaltės dalį už žmonių sužalojimą ar 

mirtį; valstybės narės gali nustatyti maksimalią sumą, kurios galima reikalauti 

iš pripažintos organizacijos, bet ta suma negali būti mažesnė kaip 4 mln. EUR;
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iii) teismui ar arbitražo teismui tiksliai ir galutinai pripažinus administracijos kaltę 

dėl kokios nors laivo avarijos jūroje ir pateikus reikalavimą atlyginti 

nukentėjusioms šalims turtinę žalą ar nuostolius, jei tas teismas įrodė, kad tą 

žalą sukėlė pripažintos organizacijos, jos organų, darbuotojų, atstovų ar kitų tos 

pripažintos organizacijos vardu veikiančių asmenų aplaidumas ar neatsargi 

veikla arba neveikimas, administracija turi teisę gauti iš pripažintos 

organizacijos finansinę kompensaciją, kuri atitinka to teismo pripažintai 

organizacijai tenkančią kaltės dalį už minėtąją žalą ar nuostolius; valstybės 

narės gali nustatyti maksimalią sumą, kurios galima reikalauti iš pripažintos 

organizacijos, bet ta suma negali būti mažesnė kaip 2 milijonai EUR;

c) nuostatas dėl administracijos arba administracijos paskirtos nešališkos išorinės 

įstaigos atliekamo administracijos vardu prisiimamų įsipareigojimų periodiško 

audito, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje;

d) galimybę atlikti atsitiktinius ir išsamius laivų patikrinimus,

e) nuostatas dėl esminės informacijos apie jų klasifikuotą laivyną bei pasikeitimus, 

laikino klasės sustabdymo ir klasės panaikinimo atvejus.
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3. Sutartyje ar lygiaverčiame teisiniame susitarime gali būti reikalaujama, kad pripažinta 

organizacija turėtų savo atstovybę valstybės narės, kurios vardu organizacija vykdo 3 

straipsnyje nurodytas pareigas, teritorijoje. Tokį reikalavimą gali patenkinti atstovybė, 

pagal tos valstybės narės teisę atitinkanti juridinio asmens požymius ir patenkanti į jos 

nacionalinių teismų jurisdikciją.

4. Kiekviena valstybė narė Komisijai teikia tikslią informaciją apie bendradarbiavimo 

santykius, nustatytus pagal šį straipsnį. Komisija vėliau apie tai informuoja kitas valstybes 

nares.

6 straipsnis

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 2099/2002 1.

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 

jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Jei yra nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 

7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

                                               

1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo 
ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) (OL L 324, 2002 11 29, p. 1). Reglamentas 
su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 93/2007 (OL L 22, 
2007 1 31, p. 12).
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7 straipsnis

1. Neišplečiant šios direktyvos taikymo srities, ją galima iš dalies pakeisti tam, kad:

a) į šią direktyvą būtų įtraukti vėlesni su šia direktyva susijusių tarptautinių konvencijų, 

protokolų, kodeksų ir rezoliucijų, nurodytų 2 straipsnio d punkte, 3 straipsnio 

1 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje, įsigalioję pakeitimai;

b) būtų keičiamos 5 straipsnio 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytos sumos.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos 

pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2. Priėmus naujus su 2 straipsnio d punkte nurodytomis tarptautinėmis konvencijomis

susijusius dokumentus ar jų protokolus, Taryba Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 

valstybių narių parlamentines procedūras bei atitinkamas TJO procedūras sprendžia dėl 

išsamios tų naujų dokumentų ar protokolų ratifikavimo tvarkos, tuo pat metu užtikrindama, 

kad jie valstybėse narėse būtų taikomi vienodai ir vienu metu.

2 straipsnio d punkte ir 5 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti 

pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities remiantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 

5 straipsniu.
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8 straipsnis

Jei valstybė narė mano, kad pripažinta organizacija nebegali būti įgaliota jos vardu vykdyti 

3 straipsnyje išvardytus uždavinius, valstybė narė, neatsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. .../... *

I priede nustatytus būtiniausius kriterijus, tokį įgaliojimą gali laikinai sustabdyti ar panaikinti. 

Tokiu atveju valstybė narė apie savo sprendimą nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes 

nares ir nurodo pagrįstas tokio sprendimo priežastis.

9 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė įsitikina, kad jos vardu veikiančios pripažintos organizacijos, 

vykdydamos 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, veiksmingai atlieka tame straipsnyje nurodytas 

funkcijas ir kad jų darbu yra patenkinta tos valstybės narės kompetentinga administracija.

2. Kiekviena valstybė narė 1 dalyje nurodytą užduotį atlieka bent kas dvejus metus ir ne 

vėliau kaip kovo 31 d. pateikia kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ataskaitą apie 

ankstesnių metų stebėjimų rezultatus.

                                               

* OL: Prašome įrašyti 26 konstatuojamojoje dalyje minimo Reglamento numerį.
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10 straipsnis

Įgyvendindamos savo, kaip uosto valstybių, teises ir pareigas tikrinti laivus, valstybės narės praneša 

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms bei informuoja atitinkamą vėliavos valstybę apie tuos 

užfiksuotus atvejus, kai vėliavos valstybės vardu veikiančios pripažintos organizacijos išduoda 

galiojančius teisės aktais nustatytus liudijimus laivui, neatitinkančiam tarptautinių konvencijų 

reikalavimų, arba apie galiojantį klasės liudijimą turinčio laivo gedimo atvejus, jei sugenda ta dalis, 

kuriai taikomas liudijimas. Pagal šio straipsnio nuostatas pranešama tik apie tuos laivus, kurie kelia 

didelę grėsmę saugumui ir aplinkai arba kai matyti ypač aplaidus pripažintų organizacijų elgesys. 

Atitinkama pripažinta organizacija informuojama pirminio patikrinimo metu, kad galėtų skubiai 

imtis tinkamų tolesnių veiksmų.

11 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad laivai, plaukiojantys su jos vėliava, būtų 

projektuojami, statomi, įrengiami ir prižiūrimi pagal pripažintų organizacijų taisykles ir 

procedūras, taikomas laivo korpusui, mašinoms ir elektros bei valdymo įrenginiams.

2. Valstybė narė gali nuspręsti taikyti taisykles, kurias ji laiko lygiavertėmis pripažintų 

organizacijų taisyklėms ir procedūroms, su sąlyga, kad valstybė narė nedelsdama minėtas 

taisykles Direktyvoje 98/34/EB nustatyta tvarka perduos Komisijai ir kitoms valstybėms 

narėms ir kad taisyklėms neprieštarauja kita valstybė narė arba Komisija, ir jeigu, taikant 

šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, nepaaiškėja, kad 

taisyklės yra nelygiavertės.
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3. Valstybės narės bendradarbiauja su pripažintomis organizacijomis, kurias jos įgalioja, 

rengiant jų taisykles ir procedūras. Jos tariasi su pripažintomis organizacijomis siekiant 

nuoseklaus tarptautinių konvencijų išaiškinimo.

12 straipsnis

Komisija kas dvejus metus informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie šios direktyvos 

įgyvendinimo pažangą valstybėse narėse.

13 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję įgyvendina šią 

direktyvą nuo ... *. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

                                               

* OL: 24 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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Priimdamos šias priemones valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 

nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad nuorodos, 

esančios dabartiniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, į direktyvas, kurias panaikina 

ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Tokių nuorodų darymo tvarką nustato 

valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių 

nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

14 straipsnis

Direktyva 94/57/EB su pakeitimais, padarytais I priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, 

panaikinama nuo .... *, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl I priedo B dalyje išvardytų 

direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede 

pateiktą koreliacinę lentelę.

                                               

* Šios direktyvos įsigaliojimo data.
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15 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

16 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I PRIEDAS

A dalis

Panaikinta direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 14 straipsnyje)

Tarybos direktyva 94/57/EB OL L 319, 1994 12 12, p. 20.

Komisijos direktyva 97/58/EB OL L 274, 1997 10 7, p. 8.

Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2001/105/EB

OL L 19, 2002 1 22, p. 9.

Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/84/EB

OL L 324, 2002 11 29, p. 53.

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 14 straipsnyje)

Direktyva Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

94/57/EB 1995 m. gruodžio 31 d.

97/58/EB 1998 m. rugsėjo 30 d.

2001/105/EB 2003 m. liepos 22 d.

2002/84/EB 2003 m. lapkričio 23 d.
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II PRIEDAS

KORELIACINĖ LENTELĖ

Direktyva 94/57/EB Ši direktyva Reglamentas (EB) Nr. …/…*

1 straipsnis 1 straipsnis 1 straipsnis

2 straipsnio a punktas 2 straipsnio a punktas 2 straipsnio a punktas

2 straipsnio b punktas 2 straipsnio b punktas -

2 straipsnio c punktas 2 straipsnio c punktas -

2 straipsnio d punktas 2 straipsnio d punktas 2 straipsnio b punktas

2 straipsnio e punktas 2 straipsnio e punktas 2 straipsnio c punktas

- 2 straipsnio f punktas 2 straipsnio d punktas

2 straipsnio f punktas 2 straipsnio g punktas 2 straipsnio e punktas

2 straipsnio g punktas 2 straipsnio h punktas 2 straipsnio f punktas

2 straipsnio h punktas 2 straipsnio i punktas 2 straipsnio g punktas

2 straipsnio i punktas 2 straipsnio k punktas 2 straipsnio i punktas

- 2 straipsnio j punktas 2 straipsnio h punktas

2 straipsnio j punktas 2 straipsnio l punktas -

2 straipsnio k punktas - 2 straipsnio j punktas

3 straipsnis 3 straipsnis -

4 straipsnio 1 dalies pirmas 
sakinys

- 3 straipsnio 1 dalis

                                               

* OL: Prašome įrašyti 26 konstatuojamojoje dalyje minimo Reglamento numerį. 
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4 straipsnio 1 dalies antras 
sakinys

- 3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies trečias 
sakinys

- -

4 straipsnio 1 dalies ketvirtas 
sakinys

- 4 straipsnio 1 dalis

- - 3 straipsnio 3 dalis

- - 4 straipsnio 2, 3, 4 dalys

- - 5 straipsnis

- - 6 straipsnis

- - 7 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis 4 straipsnio 1 dalis -

5 straipsnio 3 dalis 4 straipsnio 2 dalis -

6 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys 5 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys -

6 straipsnio 5 dalis - -

7 straipsnis 6 straipsnis 12 straipsnis

8 straipsnio 1 dalies pirma 
įtrauka

7 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos a punktas

-

8 straipsnio 1 dalies antra 
įtrauka

- 13 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalies trečia 
įtrauka

7 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos b punktas

-

- 7 straipsnio 1 dalies antra 
pastraipa

13 straipsnio 1 dalies antra 
pastraipa

8 straipsnio 2 dalis 7 straipsnio 2 dalis -

8 straipsnio 2 dalies antra 
pastraipa

- 13 straipsnio 2 dalis
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9 straipsnio 1 dalis - -

9 straipsnio 2 dalis - -

10 straipsnio 1 dalies įvadiniai 
žodžiai

8 straipsnis -

10 straipsnio 1 dalies a, b, c 
punktai bei 2, 3, 4 dalys

- -

11 straipsnio 1 ir 2 dalys 9 straipsnio 1 ir 2 dalys -

11 straipsnio 3 ir 4 dalys - 8 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnis 10 straipsnis -

13 straipsnis - -

14 straipsnis 11 straipsnio 1 ir 2 dalys -

- 11 straipsnio 3 dalis -

- 12 straipsnis -

- - 9 straipsnis

15 straipsnio 1 dalis - -

- - 10 straipsnio 1 ir 2 dalys

15 straipsnio 2 dalis - 10 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 3 dalis - 10 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 4 dalis - 10 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 5 dalis - 10 straipsnio 6 dalies pirma, 
antra, trečia, penkta pastraipos
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- - 10 straipsnio 6 dalies ketvirta 
pastraipa

16 straipsnis 13 straipsnis -

17 straipsnis 16 straipsnis -

- 14 straipsnis -

- 15 straipsnis -

- - 11 straipsnis

- - 14 straipsnis

- - 15 straipsnis

- - 16 straipsnis

- - 17 straipsnis

- - 18 straipsnis

- - 19 straipsnis

Priedas - I priedas

- I priedas -

- II priedas II priedas
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I. Įvadas

Taikant bendro sprendimo procedūrą (EB sutarties 251 straipsnis), 2007 m. lapkričio 30 d. 

Taryba priėmė politinį sprendimą dėl dviejų atskirų teisės aktų, remdamasi su jais susijusiu 

Komisijos pasiūlymu 1: dėl direktyvos dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir 

atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų projekto (išdėstymas 

nauja redakcija), taip pat dėl reglamento dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų 

bendrųjų taisyklių ir standartų (išdėstymas nauja redakcija). Šiame dokumente nagrinėjama 

Komisijos pasiūlymo dalis, susijusi su nauja redakcija išdėstyta direktyva. 2

Teisininkams lingvistams patikslinus bendrąją poziciją, Taryba ją priėmė 2008 m. 

birželio 6 d.

Priimdama poziciją, Taryba atsižvelgė į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 3

ir į Regionų komiteto nuomonę 4. Daugelis Europos Parlamento pakeitimų, priimtų pirmuoju 

svarstymu 2007 m. balandžio 25 d. 5, buvo įtraukti į atitinkamą tekstą arba jame atspindėti 

nepaisant to, ar pagal Tarybos poziciją jis yra direktyvos ar reglamento dalis.

Pasiūlymu siekiama nauja redakcija išdėstyti tolesnius Direktyvos 94/57/EB, 
nustatančios organizacijų, tikrinančių laivus ir išduodančių laivų liudijimus, 
vadinamųjų „pripažintų organizacijų“, veiklos bendrąsias taisykles ir standartus, 
pakeitimus. Be to, tam tikros galiojančios direktyvos nuostatos iš dalies keičiamos 
supaprastinimo ir suderinimo tikslais arba siekiant sugriežtinti galiojančias taisykles, 
t. y. sustiprinti pripažintų organizacijų kontrolę ir pertvarkyti nuobaudų sistemą, 
taikomą tiems, kurie neįvykdo būtiniausių pripažinimo reikalavimų.

                                               
1 2006 m. sausio 30 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl laivų patikrinimo ir 

apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų 
išdėstymo nauja redakcija (dok. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

2 Tarybos bendroji pozicija dėl reglamento projekto išdėstyta dok. 5726/08, atitinkamas motyvų 
pareiškimas – dok. 5726/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006, 2006 9 13 (OL C 318, 2006 12 23, p. 195–201).
4 CdR 43/2006, 2006 6 15 (OL C 229, 2006 9 22, p. 38).
5 Dok. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).
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II. Bendrosios pozicijos analizė

a) Teisės akto forma

Pagrindinis klausimas, iškeltas diskusijų Tarybos organuose metu, buvo Komisijos siūlomo

teisės akto forma. Kelias siūlomos direktyvos nuostatas reikia suprasti taip, kad jomis 

tiesiogiai nustatomos pareigos arba Komisijai perduodami įgaliojimai nustatyti tokias 

pareigas asmenims, kurie šiuo atveju yra pripažintos organizacijos. Tai 2007 m. spalio 8 d. 

nuomonėje patvirtino Tarybos teisės tarnyba (dok. 13616/07), rekomendavusi teisės aktą 

priimti reglamento forma arba, kaip alternatyvą, nauja redakcija išdėstyti atitinkamas 

nuostatas arba padalinti teisės aktą į vieną direktyvą ir vieną reglamentą.

Politiniame susitarime Taryba sutiko padalinti tekstą į du atskirus teisės aktus – direktyvą ir 

reglamentą. Direktyvoje išdėstomos valstybėms narėms skirtos nuostatos, susijusios su jų 

santykiais su pripažintomis organizacijomis; reglamente pateikiamos visos nuostatos, 

susijusios su pripažinimu Bendrijos lygiu, t. y. su Komisijos atliekamu pripažinimu ir 

pripažinimo panaikinimu, įsipareigojimais ir reikalavimais, kuriuos turi įvykdyti 

organizacijos, kad atitiktų Bendrijos pripažinimo reikalavimus, taip pat su galimomis 

sankcijomis pripažintoms organizacijoms, kurios neįvykdo tokių įsipareigojimų ir 

reikalavimų.

b) Su direktyva susiję pagrindiniai klausimai

Taryba pritarė beveik visiems pagrindiniams Komisijos pasiūlymo aspektams, susijusiems su 

valstybių narių ir organizacijų, įgaliotų patikrinti, apžiūrėti laivus ir jiems išduoti liudijimus, 

santykiais. Susijusios nuostatos yra šiek tiek pakeistos, palyginti su galiojančios 

Direktyvos 94/57/EB atitinkamomis nuostatomis.

Tarybos atlikti teksto pakeitimai buvo reikalingi dėl redakcinių ar terminologinių priežasčių 

arba yra susiję su šiais klausimais:
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Pirma, atsižvelgdama į galiojančią Bendrijos sistemą, pagal kurią valstybės narės gali 

pripažintoms organizacijoms perduoti savo įgaliojimus patikrinti laivus ir jiems išduoti 

liudijimus pagal atitinkamas tarptautines konvencijas, Taryba mano, kad jei valstybė narė 

nebenori įgalioti konkrečios pripažintos organizacijos veikti jos vardu, ji gali savo nuožiūra 

įgaliojimą sustabdyti ar panaikinti. Bendrosios pozicijos tekste nenurodyta jokia kita 

procedūra, išskyrus prievolę nedelsiant informuoti Komisiją ir kitas valstybės narės apie 

įgaliojimo sustabdymą ar atšaukimą bei pateikti šią priemonę pagrindžiančias priežastis.

Antra, pagal iš dalies pakeistą Sprendimą dėl komitologijos procedūros 6 Taryba bendrojoje 

pozicijoje nustato tikrinimo procedūrą su tikrinimu, kad direktyva būtų suderinta su 

tarptautinių konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijų pakeitimais.

Trečia, Taryba mano, kad tikslinga nustatyti terminą, iki kurio Komisija turi pateikti 

informaciją apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina direktyvą, ir numato, kad tai bus 

atliekama kas dveji metai.

III. Pakeitimai

Taryba atsižvelgė į pasiūlymo pirmojo svarstymo metu pareikštas Europos Parlamento 

nuomones. Tarybos bendrojoje pozicijoje atspindėti šie EP nuomonės aspektai, kai kurie iš 

jų – iš dalies ar iš esmės: 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 ir 51 pakeitimai.

Taryba negalėjo pritarti keletui pakeitimų (4, 5, 8, 27 ir 48 pakeitimams) dėl terminologinių 

priežasčių. Tarybos nuomone, 30 ir 31 pakeitimai yra iš dalies nepriimtini, nes jais būtų iš 

esmės pakeistos galiojančios pripažintų organizacijų finansinės atsakomybės už įvykį 

suderinimo taisyklės. Taryba nepritaria 46 ir 47 pakeitimams, nes jie yra pernelyg griežti ir 

nėra suderinti su Tarybos požiūriu į valstybėms narėms suteiktų įgaliojimų perdavimą. 

Galiausiai, 1, 21, 28, 33 ir 49 pakeitimai nėra visiškai aiškūs arba yra nereikalingi.

                                               
6 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi 

jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, iš dalies pakeistas 2006 m. liepos 17 d. 
Tarybos sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
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IV. Išvada

Taryba mano, kad jos bendroji pozicija yra tinkamas būdas numatyti, taikant šią direktyvą, 

priemones, kurias turi taikyti valstybės narės palaikydamos ryšius su laivų patikrinimo ir 

apžiūros organizacijomis, kol bus nustatytos analogiško reglamento visos nuostatos, 

susijusios su šių organizacijų pripažinimu Bendrijos lygiu.

Bendrosios pozicijos tekste atsižvelgta į daugumą Europos Parlamento pakeitimų. Taryba 

tikisi, kad bus pradėtos konstruktyvios diskusijos su Europos Parlamentu siekiant kuo greičiau 

susitarti.

_______________________
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EUROPOS SĄJUNGOS 
TARYBA

Briuselis, 2008 m. gegužės 8 d. (14.05)
(OR. en, fr)

Tarpinstitucinė byla:
2005/0237a (COD)

8925/08
ADD 1

CODEC 534
MAR 62
ENV 254

PRANEŠIMO DĖL „I/A“ PUNKTO PAPILDYMAS
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui / TARYBAI
Komisijos 
pasiūlymo Nr.: 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95
Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų patikrinimo ir 

apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir 
standartų [pirmasis svarstymas]
– Priėmimas (TA + P)
a) bendrosios pozicijos
b) Tarybos motyvų pareiškimo
– Pareiškimai

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

„Komisija primena savo poziciją dėl to, kad valstybės narės sudarytų lenteles, kuriose būtų 

parodytas valstybių narių perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių ir direktyvos santykis, kad būtų 

galima patikrinti nacionalinių taisyklių atitiktį Bendrijos nuostatoms siekiant naudos piliečiams, 

geresnio reglamentavimo ir didesnio skaidrumo.

Kad būtų baigta tarpinstitucinė procedūra, Komisija šiuo atveju nedarys kliūčių Tarybos 

susitarimui. Tačiau ji tikisi, kad šį horizontalųjį klausimą institucijos nagrinės drauge.“
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TARYBOS IR KOMISIJOS BENDRAS PAREIŠKIMAS

„Tarybos ir Komisijos nuomone, šios direktyvos tikslų – laivų saugumo stiprinimo ir jūrų taršos 

prevencijos – taip pat reikėtų siekti tarptautiniu lygiu. Todėl valstybės narės ir Komisija, siekdamos 

bendradarbiauti su kitais Tarptautinės jūrų organizacijos nariais, turėtų TJO pasiūlyti parengti 

tarptautinį pripažintųjų organizacijų kodeksą.

Kodeksas, pagrįstas šios direktyvos principais, turėtų atitinkamai apimti:

a) privalomus reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti pripažintosios organizacijos atlikdamos 

įstatymų nustatytą darbą. Juos, inter alia, sudaro: bendri reikalavimai, pvz.: 

nepriklausomumas, nešališkumas, sąžiningumas, kompetencija ir atsakingumas; su struktūra, 

valdymu ir ištekliais susiję reikalavimai; su sertifikavimo procesu susiję reikalavimai; su 

kokybės valdymu susiję reikalavimai;

ir

b) privalomos audito schemos, skirtos patikrinti, ar pripažintoji organizacija atitinka a punkte 

nurodytus reikalavimus, sistemą ir procedūras.“

________________________
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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, 11.6.2008 
COM(2008) 370 galīgā redakcija 

2005/0237 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

kopējo nostāju, kuru pieņēmusi Padome, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus un standartus attiecībā uz organizācijām, 

kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, 
kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus un standartus attiecībā uz organizācijām, kas 

pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus 

(Dokuments attiecas uz EEZ)) 

 

 



 

LV 2   LV 

2005/0237 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

kopējo nostāju, kuru pieņēmusi Padome, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus un standartus attiecībā uz organizācijām, 

kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, 
kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus un standartus attiecībā uz organizācijām, kas 

pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus 

(Dokuments attiecas uz EEZ)) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei
(dokuments COM(2005) 587, galīgā redakcija, — 2005/0237COD) 

2006. gada 30. janvāris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2006. gada 
13. septembris 

Reģionu komitejas atzinuma datums: 2006. gada 15. jūnijs 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 2007. gada 25. aprīlis 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2008. gada 6. jūnijs 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Šā priekšlikuma mērķis ir reformēt spēkā esošo atzīšanas sistēmu, kuru Kopiena piemēro 
organizācijām, kurām dalībvalstis uzticējušas veikt kuģu drošības pārbaudes un sertificēšanu 
atbilstīgi starptautiskajām konvencijām (klasificēšanas sabiedrības), un kas noteikta 
Direktīvā 94/57/EK (OV L 319 12.12.1994., 20. lpp). Šī direktīva ceturto reizi grozīta, 
izmantojot pārstrādāšanas metodi.  

Pārstrādāšanas priekšlikuma mērķis ir: 

(1) stiprināt atzīto organizāciju uzraudzības sistēmu, izveidojot šīm organizācijām kopēju, 
tomēr neatkarīgu to kvalitātes vadības sistēmu sertificēšanas organizāciju; 

(2) apvienot spēkā esošo dubulto parastās un ierobežotās atzīšanas sistēmu. Turpmāk 
atzīšana organizācijām tiks piešķirta, pamatojoties vienīgi uz attiecīgo organizāciju 
sniegumu un sniegto pakalpojumu kvalitāti, neņemot vērā organizāciju lielumu;  

(3) vienkāršot un uzlabot Kopienas piemēroto atzīšanas kritēriju struktūru, paaugstinot to 
prasības; 
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(4) reformēt sankciju sistēmu, kura patlaban paredz tikai atzīšanas apturēšanu vai 
atsaukšanu. Priekšlikuma mērķis ir ieviest pakāpeniskāku un efektīvāku finansiālu 
sankciju sistēmu, nopietnākos gadījumos saglabājot atsaukšanas iespēju; 

(5) ieviest savstarpēju klases sertifikātu atzīšanu atzīto organizāciju vidū (sertifikāti par 
atbilstību šo organizāciju tehniskajiem normatīviem), jo īpaši attiecībā uz sertifikātiem 
kuģu aprīkojuma jomā, kuri izsniegti, pamatojoties uz līdzvērtīgiem tehniskiem 
standartiem; 

(6) precizēt dažu direktīvas noteikumu darbības jomu un atvieglot to piemērošanu. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Priekšlikuma sadalīšana direktīvas projektā un regulas projektā 

Padome priekšlikumu sadalīja direktīvas projektā un regulas projektā, lai nodrošinātu to, ka 
sistēma ir juridiski neapstrīdama, jo īpaši attiecībā uz pienākumu uzlikšanu atzītām 
organizācijām, tostarp finansiālu sankciju sistēmas ieviešanu.  

Komisija atzīmē, ka direktīvas projekts skar attiecības starp dalībvalstīm un atzītām 
organizācijām, kurām šīs valstis deleģē pienākumu veikt pārbaudes un sertificēšanu atbilstīgi 
starptautiskajām konvencijām. Savukārt viss, kas attiecas uz atzīšanas režīmu (tostarp 
atzīšanas piešķiršana, atzīšanas kritēriji, atzīto organizāciju pienākumi attiecībā uz ziņošanu 
un sadarbību, atzīto organizāciju periodisks novērtējums, trūkumu novēršana un visbeidzot 
atzīšanas atsaukšana), ir pilnībā iekļauts regulas projektā.  

Komisija neiebilst pret šādu dalījumu, ja, a) papildus vajadzīgajiem teksta grozījumiem tiek 
saglabāta oficiāla procedūra, pilnībā ievērojot Komisijas priekšlikuma būtību, un b) dalījums 
veicina lielāku tiesisko noteiktību attiecīgajām organizācijām. 

3.2. Direktīvas projekts 

Komisija uzskata, ka Padomes veiktie apsvērumu grozījumi ir saskaņā ar grozījumiem tiesību 
akta pamatdaļā. 

Grozījumi tiesību akta pamatdaļā.  

• Grozījumi, kas veikti 6. un 7. pantā, ir saskaņā ar regulatīvās kontroles komitejas 
procedūras ieviešanu, kas paredzēta Padomes Lēmumā 2006/512/EK1

. 

• Padome no 8. panta 1. punkta svītroja drošības klauzulu. Komisija to nebija ierosinājusi. 
Tomēr Komisijas viedoklis ir, ka šis grozījums būtu jāuzskata par tehnisku darbību, kuras 
nolūks ir atcelt mehānismu, kurš saglabājies no direktīvas iepriekšējām redakcijām, bet 
kuru vairs nepiemēro. Minētais mehānisms patiešām nav saderīgs ar tām novērtēšanas un 
sankciju pilnvarām, kas Komisijai piešķirtas ar vēlākiem grozījumiem. Tāpēc Komisija 
uzskata, ka var atbalstīt šo grozījumu, jo tas nemazina tās iniciatīvas tiesības. 

                                                 
1 OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp. 
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• Komisija atgādināja savu nostāju jautājumā par atbilstības tabulām, kas, lai aizstāvētu 
iedzīvotāju intereses un nodrošinātu labāku regulējumu un pārskatāmību, dalībvalstīm 
jāizveido par veikto transponēšanas pasākumu un direktīvas noteikumu atbilstību. 
Neskatoties uz to, ka šis nosacījums ir svītrots no 14. panta, Komisija piekrita Padomes 
ierosinājumam, lai varētu pabeigt starpiestāžu procedūru. Tomēr tā izsaka cerību, ka 
institūcijas kopīgi izskatīs šo horizontālo jautājumu. 

Tādējādi grozītajā tekstā ir pārņemts Eiropas Parlamenta ierosinātais 
3., 5., 7., 9., 13., 29., 34., 35. līdz 37. un 51. grozījums, kam Komisija piekrita. 1., 4. un 
8. redakcionālais grozījums, kam Komisija bija piekritusi principā, netika pārņemts. Tomēr 
divu pirmo grozījumu princips ir atspoguļots regulas projekta pielikuma B6 (l). kritērijā, un 
Komisija to uzskata par pareizu rīcību. 

Komisija uzskata, ka pārējie Padomes veiktie grozījumi tiesību akta pamatdaļā ir 
mazsvarīgāki un/vai redakcionāla vai tehniska rakstura grozījumi, un tāpēc tie ir pieņemami.  

3.3. Regulas projekts 

Komisija uzskata, ka Padomes ierosinātie apsvērumu grozījumi ir saskaņā ar grozījumiem 
tiesību akta pamatdaļā, izņemot 1.a un 28.a apsvērumu. Komisijas piezīmes par 1.a un 
28.a apsvērumu ir šādas. 

• Komisija nepiekrīt jaunajam 1.a apsvērumam, saskaņā ar kuru regula ir jāinterpretē 
atbilstoši starptautiskiem tiesību aktiem. Komisija uzskata, ka: a) regulas projekts pilnībā 
atbilst starptautiskiem tiesību aktiem un b) Kopienas tiesību aktu interpretēšana ir 
ekskluzīvā Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā, kuru likumdevējs nevar ierobežot.  

• Komisija var pieņemt jauno 28.a apsvērumu, jo tajā noteikts, ka atzītām organizācijām ir 
jābūt visaptverošam tehnisku normatīvu kopumam, kuri ir jāsaskaņo. Tomēr, novērtējot 
atzītās organizācijas un tās organizācijas, kas iesniegušas pieprasījumu par atzīšanu, 
Komisija arī turpmāk prasīs, lai šie divi nosacījumi tiktu ievēroti pilnībā.  

Grozījumi tiesību akta pamatdaļā. 

• 4. panta jaunais 1.a punkts skaidri nosaka to, kas jau tāpat izrietēja no Komisijas 
priekšlikuma, proti, atzīšanu var piešķirt tikai organizācijām, kas atbilst atzīšanas 
kritērijiem.  

• 4. panta 4. punkta grozījumi ļauj elastīgāk attiekties pret iespēju ierobežot atzīšanu, šādam 
ierobežojumam paliekot izteikti kvalitatīvam. Vienlaikus Komisijai uzliktais pienākums 
paskaidrot šāda ierobežojuma iemeslus un tā iespējamās atcelšanas nosacījumus stiprina 
attiecīgās organizācijas tiesību un interešu aizsardzību. 

• 5. pantā noteiktie termiņi, kādos jāveic trūkumu novēršanas pasākumi, pēc tam, kad 
trūkumi konstatēti, pastiprina spiedienu uz attiecīgo atzīto organizāciju. 

• Padomes ierosinātie 6. panta grozījumi paredz uzsākt padomdevējas komitejas procedūru, 
pirms Komisija piemēro sankcijas tai atzītajai organizācijai, kas nav izpildījusi savas 
saistības. Komisija kopumā uzskata, ka komitoloģija nav visai piemērota šāda veida 
lēmumiem, tomēr atzīst, ka šādi lēmumi var ietekmēt attiecības starp dalībvalstīm un 
attiecīgajām organizācijām, ņemot vērā to, ka Kopienas atzīšanas galīgais mērķis ir atļaut 
dalībvalstīm deleģēt pienākumu veikt pārbaudes un sertificēšanu saskaņā ar 
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starptautiskajām konvencijām. Tāpēc Komisija piekrīt Padomes piedāvātajam 
risinājumam, kurš, lai arī dalībvalstīm sniedz iespēju paust viedokli par konstatētajiem 
pārkāpumiem un noteiktajām sankcijām, izslēdz jebkāda politiska spiediena iespēju. 
Turklāt Padome uzskatīja, ka soda naudas maksimālā summa jāaprēķina, pamatojoties uz 
attiecīgās organizācijas vidējo apgrozījumu iepriekšējos trijos finanšu gados, un tas šķiet 
pamatoti. Visbeidzot tas, ka Eiropas Kopienu Tiesai tiek piešķirta pilna jurisdikcija 
attiecībā uz soda naudām, stiprina procesuālās garantijas un atbildētāja tiesību aizsardzību.  

• Attiecībā uz atzīšanas atsaukšanu Padome pievienoja piekto iespējamo gadījumu, lai jo 
īpaši izvairītos no atzītai organizācijai noteikto sankciju publiskas vai privātas 
subsidēšanas. Komisija pilnībā atbalsta šādu priekšlikumu, jo, pastāvot šādai iespējai, 
sistēma zaudētu tās preventīvo ietekmi.  

• Padomes 9. panta jaunais formulējums nemaina Komisijas sākotnējā priekšlikuma būtību, 
un piekļuve dokumentiem un kuģiem, kas vajadzīga, lai novērtētu atzītas organizācijas, 
joprojām ir pilnībā garantēta.  

• 10. pantā svarīgi uzlabojumi ir veikti attiecībā uz klases sertifikātu savstarpēju atzīšanu, 
kas turpmāk ir automātiska visam aprīkojumam, kas minēts Direktīvā 96/98/EK2 par kuģu 
aprīkojumu. Padome precizē, ka savstarpēja atzīšana attiecas tikai uz aprīkojumu, 
materiāliem un sastāvdaļām, tādējādi skaidri pasakot to, kas jau iepriekš izrietēja no 
sākotnējā priekšlikuma. Padome ierosināja ieviest divus jaunus mehānismus. Pirmkārt, ja 
atzītajām organizācijām nav izdevies ieviest savstarpēju atzīšanu, tām ir jāsniedz 
paskaidrojumi, lai gan tas ir pieļaujams vienīgi drošības nolūkos. Otrkārt, drošības klauzula 
atzītajām organizācijām ļaus atteikties uz kuģa uzstādīt konkrētu, prasībām neatbilstošu 
aprīkojumu, vienlaikus nemazinot savstarpējās atzīšanas principa nozīmību. Visbeidzot, 
Eiropas Parlamenta 53. grozījumā paredzētais periods, kura laikā Komisija var iesniegt 
ziņojumu par savstarpējās atzīšanas īstenošanu, ir pagarināts no trim līdz pieciem gadiem. 
Ņemot vērā tehniski sarežģīto procesu, kas atzītajām organizācijām jāīsteno, Komisija šīs 
izmaiņas arī uzskata par atbilstošām. 

• Komisija ir gandarīta, ka kopējā nostājā ir saglabāts nosacījums par to, ka atzītajām 
organizācijām ir jāievieš to kvalitātes vadības sistēmu kopēja un neatkarīga sertificēšanas 
sistēma. Attiecīgi 11. pantā ir pārņemti Komisijas sākotnējā priekšlikuma pamatelementi, 
sistēmas ieviešanu pilnībā atstājot atzītās organizācijas ziņā, proti, neiesaistot tajā 
dalībvalstis un Komisiju. Parlaments vēlējās, lai dalībvalstis tiktu iesaistītas sistēmas 
ieviešanā, kam Komisija principā piekrita. Tomēr no šīs idejas ir jāatsakās, jo ir paredzēts 
attiecībā uz atzītām organizācijām izstrādāt starptautisku kodeksu, kurš ietvers spēcīgu 
neatkarīgas sertificēšanas mehānismu (skatīt turpmāk). 

• Attiecībā uz komitoloģiju Padome iekļāva iespēju Komisijai pieņemt pielikuma kritēriju 
skaidrošanas un piemērošanas noteikumus. Tas var sniegt praktisku ieguldījumu, lai 
efektīvi īstenotu šos kritērijus, un sniegt lielāku tiesisko noteiktību visām ieinteresētajām 
pusēm, ņemot vērā ļoti vispārīgo raksturu, kurš piemīt dažiem kritērijiem (piemēram, par 
resursiem, kuriem jābūt atzīto organizāciju rīcībā). 

                                                 
2 OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/84/EK (OV L 

324, 29.11.2002., 53. lpp). 
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Tādējādi grozītais teksts pilnībā vai daļēji pārņem 6., 12., 15., 17., 18., 25., 38. līdz 44., 50., 
52. līdz 56., 59. līdz 61., 66. un 68. grozījumu, kam Komisija ir piekritusi. 18., 26., 14. un 
69. grozījums, kam Komisija piekritusi pilnībā vai daļēji, ir pārņemts kopējā nostājā tādā 
formulējumā, kas Komisiju apmierina. 16., 62., 64., 65. un 71. grozījumu par tās organizācijas 
nosaukumu, kas atbildīga par atzīto organizāciju kvalitātes sistēmu sertificēšanu, Komisija 
pieņēma vienīgi principā, jo termina „komiteja” lietošana varētu radīt neskaidrības ar 
komitoloģijas procedūru. Komisija uzskata, ka Padomes ierosinātais nosaukums, proti, 
„kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēma”, ir pilnībā apmierinošs kompromiss. 

Komisija uzskata, ka citi (iepriekš nepieminēti) Padomes veikti grozījumi tiesību akta 
pamatdaļā ir mazsvarīgāki un/vai vienīgi redakcionāla vai tehniska rakstura grozījumi, un 
tāpēc tie ir pieņemami.  

3.4. Padomes un Komisijas kopējs paziņojums par Starptautiskās Jūrniecības 
organizācijas (SJO) izstrādātu kodeksu, kas paredzēts atzītām organizācijām 

Komisija un Padome ir vienisprātis, ka sistēma, kuru Kopiena pašlaik izstrādā, varētu lieti 
noderēt par paraugu starptautiskā mērogā. Tas atbilst Eiropas Parlamenta uzskatam par 
vajadzību koordinēt starptautisko un Kopienas sistēmu. Tādējādi Komisija un dalībvalstis ir 
gatavas rosināt SJO uzsākt darbu pie kodeksa izstrādes, kas klasificēšanas sabiedrību darbā 
nodrošinātu augstu kvalitāti starptautiskā mērogā. Tādēļ Padome un Komisija parakstīja 
kopēju paziņojumu, kurš ir pievienots pielikumā. 

4. SECINĀJUMI 

Padomes kopējā nostāja pilnībā atbilst apsvērumiem, kas Komisiju mudināja iesniegt 
priekšlikumu Direktīvas 94/57/EK pārstrādāšanai, kā arī saglabā Komisijas ieteikto pasākumu 
galvenos elementus. Tagad, kad tiesību akts ir ticis sadalīts direktīvas projektā un regulas 
projektā, vairums no šiem pasākumiem ir iekļauti regulas projektā. Turklāt kopējā nostājā ir 
iekļauti gandrīz visi Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi, kurus Komisija varēja pieņemt 
pilnībā vai daļēji. 

Tāpēc Komisija uzskata, ka minētā kopējā nostāja, kuru Padome pieņēma vienbalsīgi, veido 
labu pamatu tam, lai otrajā lasījumā Eiropas Parlaments to atbalstītu, un pieņem šo kopējo 
nostāju, ar nosacījumu, ka tiek ņemtas vērā iepriekš izteiktās piezīmes un iebildumi. 



 

LV 7   LV 

PIELIKUMS  

PADOMES UN KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 

„Padome un Komisija uzskata, ka šīs direktīvas mērķi – kuģošanas drošības uzlabošana un 
jūras piesārņojuma novēršana – būtu jātiecas sasniegt arī starptautiskā mērogā. Tādēļ 
dalībvalstīm un Komisijai, sadarbojoties ar citām SJO dalībvalstīm, būtu jāierosina SJO 
izstrādāt starptautisku kodeksu atzītām organizācijām. 

Pamatojoties uz šīs direktīvas principiem, šajā kodeksā attiecīgi būtu jāietver: 

a) obligātas prasības, kas jāievēro atzītām organizācijām attiecībā uz tiesību aktos noteikto 
darbu. Tas cita starpā ietver: vispārējas prasības, piemēram, neatkarība, objektivitāte, 
integritāte, kompetence un atbildība; prasības attiecībā uz organizāciju, pārvaldību un 
resursiem; prasības attiecībā uz sertificēšanas procedūru; prasības, kas saistītas ar kvalitātes 
pārvaldību, 

un 

b) pamatu un procedūras obligātajai revīzijas shēmai, lai pārliecinātos, ka atzītā organizācija 
izpilda a) punktā minētās prasības.” 
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