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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

DIREKTĪVA .../.../EK

(... gada ...)

par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz 

organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, 

un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā

(pārstrādāts)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80 . panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru3,

                                               

1 OV C 318, 23.12.2006., 195. lpp.
2 OV C 229, 22.9.2006., 38. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa Atzinums (OV C 74 E, 20.3.2008., 632.lpp.), 

Padomes ... Kopējā Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta ... 
Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). 
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tā kā:

(1) Padomes Direktīva 94/57/EK (1994. gada 22. novembris) par kopīgiem noteikumiem un 

standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un 

apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā1, 

ir vairākas reizes būtiski grozīta. Skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā, jo ir veicami 

turpmāki grozījumi.

(2) Ņemot vērā noteikumu būtību Direktīvā 94/57/EK, šķiet, ir piemēroti tās noteikumus 

pārstrādāt divos Kopienas tiesību aktos, proti, direktīvā un regulā.

(3) Padome 1993. gada 8. jūnija rezolūcijā par kopīgu jūru drošības politiku ir noteikusi mērķi: 

no Kopienas ūdeņiem izvest visus standartiem neatbilstošos kuģus, un tā piešķīra prioritāti 

Kopienas darbībai, kas paredzēta, lai nodrošinātu efektīvu un vienādu starptautisko 

noteikumu īstenošanu, sīki izstrādājot kopīgus standartus klasificēšanas sabiedrībām.

(4) Drošību un piesārņojuma novēršanu jūrā var efektīvi pastiprināt, stingri piemērojot 

starptautiskas konvencijas, kodeksus un rezolūcijas, sekmējot arī pakalpojumu sniegšanas 

brīvības mērķi.

(5) Kontrolēt, vai kuģis atbilst vienotiem starptautiskiem jūras drošības un piesārņojuma 

novēršanas standartiem, ir karoga un ostas valstu pienākums.

                                               

1 OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
2002/84/EK (OV L 324, 29.11.2002., 53. lpp.).
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(6) Dalībvalstis atbild par starptautisku apliecību izdošanu drošībai un piesārņojuma 

novēršanai, kas paredzēti, piemēram, 1974. gada 1. novembra Starptautiskajā Konvencijā

par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS 74), 1966. gada 5. aprīļa Starptautiskajā 

konvencijā par kravas zīmi un 1973. gada 2. novembra Starptautiskajā Konvencijā par 

piesārņošanas novēršanu no kuģiem (MARPOL), kā arī par šo konvenciju īstenošanu.

(7) Atbilstīgi šādām konvencijām visas dalībvalstis var apstiprināt dažādās pakāpēs atzītās 

organizācijas, lai tās sertificētu šādu atbilstību, un var deleģēt tām attiecīgu apliecību 

izdošanu drošībai un piesārņojuma novēršanai.

(8) Daudzās pasaulē pastāvošās klasificēšanas sabiedrības nenodrošina ne atbilstīgu noteikumu 

izpildi, ne arī pietiekamu drošību, darbojoties valsts administrācijas vārdā, jo tām nav 

drošas un atbilstīgas struktūras un pieredzes, uz ko paļauties, un tās nespēj pildīt savus 

pienākumus augsti profesionālā līmenī.
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(9) Saskaņā ar SOLAS 74 II-1. nodaļas A-1. daļas 3.-1. noteikumu dalībvalstu atbildībā ir 

nodrošināt, lai kuģi, kas kuģo ar to karogu, būtu projektēti, konstruēti un uzturēti saskaņā 

ar administrāciju atzītu klasificēšanas sabiedrību paredzētajām prasībām konstrukcijai, 

mehānismiem un elektroiekārtām. Tādēļ šīs sabiedrības izstrādā un īsteno kuģu 

konstrukcijai, būvēšanai, apkopei un inspekcijām piemērojamos noteikumus un tās ir 

atbildīgas par kuģu inspekcijām karoga valsts vārdā un par šo kuģu sertificēšanu, 

apliecinot, ka tie atbilst starptautisko konvenciju prasībām par attiecīgo apliecību izdošanu. 

Lai tās varētu apmierinoši veikt šo pienākumu, tām jābūt pilnīgi neatkarīgām, ar ļoti 

specializētu tehnisko kompetenci un stingru kvalitātes vadību.

(10) Organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, būtu jāspēj piedāvāt 

savus pakalpojumus visā Kopienā un konkurēt citai ar citu, uzturot vienādus drošības un 

vides aizsardzības līmeņus. Tādēļ vajadzīgie to darbību profesionālie standarti būtu vienādi 

jānosaka un jāpiemēro visā Kopienā.

(11) Kravas kuģu radiosakaru drošības apliecības izdošanu var uzticēt privātām iestādēm, kam 

ir pietiekama kompetence un kvalificēts personāls.

(12) Dalībvalsts var ierobežot tās apstiprinātu atzīto organizāciju skaitu, atbilstīgi savām 

vajadzībām, balstoties uz objektīviem un pārredzamiem apsvērumiem, ko kontrolē 

Komisija saskaņā ar komitejas procedūru.
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(13) Ar šo direktīvu būtu jānodrošina pakalpojumu sniegšanas brīvība Kopienā, attiecīgi, 

Kopienai būtu jābūt pilnvarotai risināt sarunas ar trešām valstīm, kurās atrodas dažas no 

atzītajām organizācijām, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret tādām atzītajām 

organizācijām, kas atrodas Kopienā.

(14) Valstu administrāciju cieša iesaistīšana kuģu inspekcijās un attiecīgu apliecību izdošana ir 

vajadzīga, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību starptautiskajiem drošības noteikumiem pat 

tad, ja dalībvalstis uztic veikt ar likumu noteiktos pienākumus tām atzītajām 

organizācijām, kas nav to pārvaldē. Tādēļ ir lietderīgi izveidot ciešus darba sakarus starp 

administrācijām un to pilnvarotajām atzītajām organizācijām, un var prasīt, lai atzītajām 

organizācijām būtu vietēja pārstāvniecība tās dalībvalsts teritorijā, kuras vārdā tā pilda 

savus pienākumus.

(15) Atzīto organizāciju atšķirīgais finansiālās atbildības statuss, kas darbojas dalībvalstu vārdā, 

kavētu šīs direktīvas pienācīgu piemērošanu. Lai mēģinātu atrisināt šo problēmu, ir 

piemēroti panākt zināmu saskaņotību Kopienas mērogā attiecībā uz atbildību, kas iestājas 

jebkāda jūras nelaimes gadījumā, ir izraisījusi atzītā organizācija, kā tas atzīts saskaņā ar 

tiesas nolēmumu, ietverot strīda izšķiršanu šķīrējtiesā.

(16) Pasākumi, kas ir vajadzīgi šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 

Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību 1.

                                               

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 
2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
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(17) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro grozīt šo direktīvu, lai iestrādātu turpmākus grozījumus 

ar to saistītās starptautiskās konvencijās, protokolos, kodeksos un rezolūcijās. Šie 

pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 

inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar 

Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(18) Tomēr būtu jāatstāj dalībvalstīm iespēja apturēt vai atsaukt atzītās organizācijas 

pilnvarojumu, informējot Komisiju un citas dalībvalstis par saviem lēmumiem un to 

attiecīgi pamatojot.

(19) Dalībvalstīm būtu periodiski jāizvērtē tādu atzīto organizāciju darbība, kuras darbojas to 

vārdā, un jāsniedz Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm precīza informācija par šādu 

darbību.

(20) Dalībvalstīm kā ostu pārvaldītājām ir jāpastiprina drošība un piesārņojuma novēršana 

Kopienas ūdeņos, pirmām kārtām veicot inspekcijas uz kuģiem, kuriem ir apliecības, ko 

izdevušas organizācijas, kuras neatbilst kopīgajiem kritērijiem, tādējādi nodrošinot, ka 

kuģi, kas kuģo ar trešās valsts karogu, vairs nav labvēlīgākos apstākļos.
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(21) Pašlaik nav vienotu starptautisku standartu, kam visiem kuģiem būtu jāatbilst to būvēšanas 

laikā vai visā turpmākajā mūžā, attiecībā uz korpusu, mehānismiem, elektriskajām un 

vadības iekārtām. Šādus standartus var noteikt saskaņā ar atzītu organizāciju noteikumiem 

vai līdzvērtīgiem standartiem, ko pieņem valstu administrācijas saskaņā ar procedūru, kas 

izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), kas

nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas 

sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā1.

(22) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, noteikt pasākumus, kas dalībvalstīm jāievēro 

to attiecībās ar organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates un kas 

darbojas Kopienā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās 

rīcības mēroga dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 

minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(23) Pienākumam transponēt šo direktīvu valsts tiesību aktos būtu jāatbilst tikai minētajiem 

noteikumiem, kas salīdzinājumā ar Direktīvu 94/57/EK ir būtiski atšķirīgi. Pienākums 

transponēt noteikumus, kas nav grozīti, izriet no minētās direktīvas.

                                               

1 OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 
2006/96/EK (OV L 363, 20.12.2006., 81. lpp.).
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(24) Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu saistības attiecībā uz I pielikuma B daļā 

noteiktajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

(25) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1 dalībvalstīm ir 

ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kas pēc 

iespējas precīzāk atspoguļotu atbilstību starp šo direktīvu un tās transponēšanas 

pasākumiem, un darīt tās publiski pieejamas.

(26) Pasākumi, kas ir saistoši organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, 

ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. .../... par kopīgiem 

noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu 

inspekcijas un apskates2 *,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

                                               

1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
2 OV C […], […] , […] lpp.
* OV: lūdzu, ievietojiet regulas, kas atrodama dokumentā 5726/08, numuru, datumu un OV 

atsauci.
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1. pants

Šajā direktīvā ir noteikti pasākumi, kas jāizpilda dalībvalstīm attiecībās ar organizācijām, kuras 

pilnvarotas veikt inspekciju, apskati un kuģu sertifikāciju atbilstīgi starptautiskajām konvencijām 

par drošību jūrā un jūras piesārņojuma novēršanu, un ar ko vienlaikus atbalsta pakalpojumu 

sniegšanas brīvības mērķi. Tas ietver arī drošības prasību izstrādi un īstenošanu attiecībā uz kuģu 

korpusu, mehānismiem, kā arī elektriskajām un vadības iekārtām starptautisko konvenciju darbības 

jomā.

2. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas :

a) "kuģis" ir kuģis, uz ko attiecas starptautiskās konvencijas;

b) "kuģis, kas kuģo ar 

dalībvalsts karogu" 

ir kuģis, kurš reģistrēts dalībvalstī un kuģo ar tās karogu saskaņā 

ar tās tiesību aktiem. Kuģus, kas neatbilst šai definīcijai, 

pielīdzina kuģiem, kam ir trešās valsts karogs;

c) "inspekcijas un 

apskates" 

ir inspekcijas un apskates, kas ir obligātas saskaņā ar 

starptautiskajām konvencijām;
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d) "starptautiskās 

konvencijas" 

ir 1974. gada 1. novembra Starptautiskā konvencija par cilvēka 

dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS 74), izņemot tās 

pielikuma XI-2. nodaļu un, 1966. gada 5. aprīļa Starptautiskā 

konvencija par kravas zīmi un 1973. gada 2. novembra 

Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem 

(Marpol) kopā ar to protokoliem un grozījumiem, kā arī 

attiecīgiem visās dalībvalstīs juridiski saistošiem kodeksiem to 

jaunākajā redakcijā;

e) "organizācija" ir juridiska persona, tās meitasuzņēmumi vai citas tās kontrolē 

esošas juridiskas personas, kuras kopīgi vai atsevišķi veic 

uzdevumus, uz ko attiecas šīs direktīva;

f) "kontrole" e) punkta nozīmē ir tiesības, līgumi vai citi faktiski vai tiesiski 

līdzekļi, kas vai nu atsevišķi, vai kombinācijā dod iespēju realizēt 

izšķirošu ietekmi uz juridisku personu vai dod iespēju šai personai 

veikt uzdevumus, uz kuriem attiecas šīs direktīva;

g) "atzītā organizācija" ir organizācija, kas atzīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../... * .

                                               

* OV: lūdzu, ievietojiet 26. apsvērumā minētās regulas numuru.
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h) "pilnvarojums " ir akts, ar ko dalībvalsts pilnvaro vai deleģē pilnvaras atzītajai 

organizācijai;

i) "konvencionālā 

apliecība" 

ir apliecība, ko izdevusi karoga valsts vai kas izdots tās vārdā 

saskaņā ar starptautiskām konvencijām;

j) "noteikumi un 

procedūras" 

ir atzītās organizācijas prasības attiecībā uz kuģu konstrukciju, 

būvniecību, iekārtām, apkopi un apskatēm;

k) "klasifikācijas

apliecība" 

ir atzītās organizācijas izdots dokuments, kas apliecina, ka kuģis 

pēc tā uzbūves un mehāniskajām īpašībām ir piemērots 

konkrētam mērķim vai pakalpojumam saskaņā ar šīs atzītās 

organizācijas publiski pieejamiem noteikumiem un procedūrām;

l) "kravas kuģa 

radiosakaru drošības 

apliecība" 

ir apliecība, kas ieviests ar 1988. gada Protokolu, ar kuru groza

SOLAS, ko pieņēmusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija 

(SJO).
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3. pants

1. Pildot savus pienākumus un saistības saskaņā ar starptautiskajām konvencijām, dalībvalstis 

gādā, lai to kompetentās administrācijas varētu nodrošināt starptautisko konvenciju 

noteikumu pienācīgu izpildi, jo īpaši attiecībā uz kuģu inspekciju un apskati, kā arī 

normatīvo apliecību un atbrīvojuma apliecību izdošanu, kā paredzēts starptautiskajās 

konvencijās. Dalībvalstis rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kas ietverti 

pielikumā un pielikuma papildinājumā SJO Rezolūcijai A.847(20) par pamatnostādnēm, 

sniedzot atbalstu karoga valstīm SJO aktu īstenošanā.

2. Ja 1. punkta izpildes nolūkos dalībvalsts nolemj attiecībā uz kuģiem, kas brauc ar tās 

karogu:

i) pilnvarot organizācijas veikt pilnīgas vai daļējas inspekcijas vai apskates attiecībā uz 

konvencionālajām apliecībām, ietverot apliecības par atbilstību 11. panta 2. punktā 

minētajiem noteikumiem, un vajadzības gadījumā izdot vai pagarināt attiecīgās 

apliecības; vai

ii) pilnīgi vai daļēji nodot organizāciju ziņā inspekcijas un apskates, kas minētas 

i) apakšpunktā;

tā uztic šos pienākumus vienīgi atzītajām organizācijām.
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Kompetentā administrācija visos gadījumos apstiprina atbrīvojuma apliecību pirmo 

izdošanu.

Tomēr attiecībā uz kravas kuģu radiosakaru drošības apliecību šos pienākumus var uzticēt 

privātai struktūrai, ko atzinusi kompetenta administrācija un kurai ir pietiekama 

kompetence un kvalificēts personāls, lai veiktu īpašu radiosakaru drošības novērtēšanu tās 

vārdā.

3. Šis pants neattiecas uz kuģu iekārtu atsevišķu vienību sertifikāciju.

4. pants

1. Piemērojot 3. panta 2. punktu, dalībvalstis principā nedrīkst atteikt nevienai no atzītajām 

organizācijām pilnvarojumu šādu funkciju veikšanai, ievērojot šā panta 2. punktu un 5. un 

9. pantu. Taču tās atbilstīgi savām vajadzībām drīkst ierobežot to organizāciju skaitu, kam 

tiek piešķirts pilnvarojums, ja vien šādai rīcībai ir labi pārredzams un objektīvs 

pamatojums.

Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo 

procedūru nosaka atbilstīgus pasākumus.
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2. Pirms dalībvalsts piekrīt tam, ka atzītā organizācija, kas atrodas trešā valstī, var veikt 

3. pantā minētos pienākumus pilnībā vai daļēji, tā var pieprasīt, lai minētā trešā valsts 

nodrošinātu līdzvērtīgu režīmu tām atzītajām organizācijām, kuras atrodas Kopienā.

Turklāt Kopiena var pieprasīt, lai trešā valsts, kurā atrodas atzītā organizācija, nodrošina 

līdzvērtīgu režīmu tām atzītajām organizācijām, kas atrodas Kopienā.

5. pants

1. Dalībvalstis, kas pieņem lēmumu rīkoties tā, kā aprakstīts 3. panta 2. punktā, izveido 

"darba attiecības" starp to kompetento administrāciju un organizācijām, kas darbojas tās 

vārdā.

2. Darba attiecības reglamentē ar oficiālu rakstisku un nediskriminējošu nolīgumu vai 

līdzvērtīgiem juridiskiem līdzekļiem, kuros noteikti konkrēti pienākumi un funkcijas, ko 

uzņemas organizācijas, un kuros ietver vismaz:

a) noteikumus, kas ir izklāstīti II pielikumā SJO Rezolūcijai A.739(18) par 

pamatnostādnēm, piešķirot pilnvarojumu organizācijām, kuras darbojas 

administrācijas vārdā, tajā pašā laikā vadoties pēc pielikuma, pielikuma 

papildinājumiem un papildinājuma, kas pievienots SJO MSC/Apkārtrakstam 710 un 

MEPC/Apkārtrakstam 307 par nolīguma paraugu saistībā ar tādu atzīto organizāciju 

pilnvarošanu, kuras darbojas administrācijas vārdā;
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b) šādus finansiālas atbildības noteikumus:

i) ja tiesas ceļā vai izšķirot strīdu ar šķīrējtiesas procedūru, tiek galīgi un 

nepārsūdzami nolemts, ka atbildība, kas iestājas pēc jebkura jūras negadījuma, 

gulstas uz administrāciju, un to skar arī prasība atlīdzināt aizskartajām 

personām par īpašuma zaudējumu vai tam nodarītajiem bojājumiem un cilvēku 

traumām vai nāvi, tajā pašā tiesā pierādot, ka tas ir noticis atzītās organizācijas, 

tās struktūrvienību, darbinieku, pārstāvju vai citu personu, kas darbojas atzītās 

organizācijas vārdā, tīšas darbības vai bezdarbības vai rupjas neuzmanības dēļ, 

administrācija ir tiesīga saņemt finansiālu atlīdzību no atzītās organizācijas, 

ciktāl atzītās organizācijas rīcība, kā tas nolemts tiesā, ir izraisījusi minēto 

zaudējumu, bojājumus, traumas vai nāvi;

ii) ja, tiesas ceļā vai izšķirot strīdu ar šķīrējtiesas procedūru, tiek galīgi un 

nepārsūdzami nolemts, ka atbildība, kas iestājas pēc jebkura jūras negadījuma, 

gulstas uz administrāciju, un to skar arī prasība atlīdzināt aizskartajām 

personām par cilvēku traumām vai nāvi, tajā pašā tiesā pierādot, ka tas ir 

noticis atzītās organizācijas, tās darbinieku, pārstāvju vai citu personu, kas 

darbojas atzītās organizācijas vārdā, jebkuras darbības vai bezdarbības 

rezultātā neuzmanības vai vieglprātības dēļ, administrācija ir tiesīga saņemt 

finansiālu atlīdzību no atzītās organizācijas, ciktāl atzītās organizācijas rīcība, 

kā tas nolemts tiesā, ir izraisījusi minētās cilvēku traumas vai nāvi; dalībvalstis 

var ierobežot maksimālo summu, ko izmaksā atzītā organizācija, tā tomēr 

nedrīkst būt mazāka par 4 miljoniem EUR;
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iii) ja tiesas ceļā vai izšķirot strīdu ar šķīrējtiesas procedūru, tiek galīgi un 

nepārsūdzami nolemts, ka atbildība, kas iestājas pēc jebkura jūras negadījuma, 

gulstas uz administrāciju, un to skar arī prasība atlīdzināt aizskartajām 

personām par īpašuma zaudējumu vai tam nodarītajiem bojājumiem, tajā pašā 

tiesā pierādot, ka tas ir noticis atzītās organizācijas, tās darbinieku, pārstāvju 

vai citu personu, kas darbojas atzītās organizācijas vārdā, jebkuras darbības vai 

bezdarbības rezultātā neuzmanības vai vieglprātības dēļ, administrācija ir 

tiesīga saņemt finansiālu atlīdzību no atzītās organizācijas, ciktāl atzītās 

organizācijas rīcība, kā tas nolemts tiesā, ir izraisījusi minēto zaudējumu vai 

bojājumus; dalībvalstis var ierobežot maksimālo summu, ko izmaksā atzītā 

organizācija, tomēr tā nedrīkst būt mazāka par 2 miljoniem EUR;

c) noteikumus, ka administrācija vai tās izraudzīta neieinteresēta neatkarīga iestāde 

regulāri revidē pienākumus, ko organizācijas apņemas veikt tās vārdā, kā tas 

minēts 9. panta 1. punktā;

d) iespēju veikt izlases veida un detalizētas kuģu inspekcijas;

e) noteikumus par būtiskas informācijas sniegšanu par saviem klasificētajiem kuģiem, 

un klasifikācijas izmaiņām, tās apturēšanu un atsaukšanu.
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3. Ar vienošanos vai ar līdzvērtīgiem juridiskiem līdzekļiem var noteikt prasību, ka atzītajai 

organizācijai ir vietēja pārstāvniecība tās dalībvalsts teritorijā, kuras vārdā tā pilda 

pienākumus, kas minēti 3. pantā. Šādu prasību var izpildīt vietēja pārstāvniecība, kurai ir 

juridiskas personas statuss saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem un kas ir valsts tiesas 

jurisdikcijā.

4. Katra dalībvalsts sniedz Komisijai precīzu informāciju par darba attiecībām , kas 

izveidotas saskaņā ar šo pantu. Komisija pēc tam par to informē pārējās dalībvalstis.

6. pants

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja 

(COSS), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2099/20021.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais periods ir trīs mēneši.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 

7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

                                               

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas 
drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) (OV L 324, 
29.11.2002., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (OV L 22, 
31.1.2007., 12. lpp.).
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7. pants

1. Šo direktīvu, nepaplašinot tās darbības jomu, var grozīt, lai

a) iestrādātu turpmākos grozījumus, kas izdarīti 2. panta d) punktā, 3. panta 1. punktā 

un 5. panta 2. punktā minētajās starptautiskajās konvencijās un ar tām saistītajos 

protokolos, kodeksos un rezolūcijās, kuri stājušies spēkā;

b) grozītu 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) daļā norādītās summas.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem 

saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Pēc jaunu aktu vai protokolu pieņemšanas starptautiskajām konvencijām, kas minētas 

2. panta d) apakšpunktā, Padome pēc Komisijas priekšlikuma, ņemot vērā dalībvalstu 

parlamentārās procedūras, kā arī attiecīgās SJO procedūras, pieņem lēmumu par šo jauno 

aktu vai protokolu sīki izstrādātu ratificēšanas kārtību, nodrošinot, ka dalībvalstīs tos 

piemēro vienādi un vienlaicīgi.

Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. panta d) apakšpunktā 

un 5. pantā, šo direktīvu var neattiecināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu.
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8. pants

Neskarot Regulas (EK) Nr. .../... * pielikumā norādītos minimālos kritērijus, ja dalībvalsts uzskata, 

ka atzītajai organizācijai nedrīkst turpmāk ļaut tās vārdā veikt uzdevumus, kuri noteikti 3. pantā, tā 

var apturēt vai atsaukt doto pilnvarojumu. Tādā gadījumā dalībvalsts tūlīt informē Komisiju un 

pārējās dalībvalstis par savu lēmumu un sniedz pietiekamu pamatojumu.

9. pants

1. Katra dalībvalsts pārliecinās, ka atzītās organizācijas, kas darbojas tās vārdā saskaņā ar 

3. panta 2. punkta mērķiem, efektīvi veic minētajā pantā norādītās funkcijas, pildot savas 

kompetentās administrācijas prasības.

2. Katra dalībvalsts veic 1. punktā minēto pienākumu vismaz vienreiz divos gados un, 

vēlākais, līdz 31. martam gadā, kas seko gadam, kurā ir vērtēta atbilstība prasībām, nodod 

pārējām dalībvalstīm un Komisijai ziņojumu, kurā apkopoti novērtēšanas rezultāti.

                                               

* OV: lūdzu, ievietojiet 26. apsvērumā minētās regulas numuru.
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10. pants

Īstenojot savas ostas valstu inspekcijas tiesības un pienākumus, dalībvalstis ziņo Komisijai un 

pārējām dalībvalstīm, kā arī attiecīgajai karoga valstij par atklātajiem gadījumiem, kad atzītās 

organizācijas, kas darbojas karoga valsts vārdā, ir izdevušas derīgas konvencionālās apliecības 

kuģiem, kuri neatbilst starptautisko konvenciju prasībām, vai par jebkuru nepilnību, ko pieļāvis 

kuģis ar derīgu klasifikācijas apliecību jomā, uz kuru attiecas šī apliecība. Saistībā ar šo pantu ziņo 

tikai par gadījumiem, kas radījuši nopietnus draudus drošībai un videi, vai kad fakti liecina par 

atzītās organizācijas īpaši nolaidīgu rīcību. Attiecīgo atzīto organizāciju informē par šo gadījumu 

sākotnējās inspekcijas laikā, lai tā varētu tūlīt veikt vajadzīgus turpmākus pasākumus.

11. pants

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka kuģi, kas kuģo ar tās karogu, tiek konstruēti, būvēti, 

aprīkoti un ekspluatēti saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas saistītas ar prasībām, 

ko korpusam, mehānismiem, elektriskajām un vadības ierīcēm izvirza atzītā organizācija.

2. Dalībvalsts var nolemt izmantot noteikumus un procedūras, ko uzskata par līdzvērtīgām 

tām, ko izmanto atzītā organizācija, vienīgi ar nosacījumu, ka tā saskaņā ar Direktīvā

98/34/EK noteikto procedūru nekavējoties par to paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm 

un pret šiem noteikumiem neiebilst neviena cita dalībvalsts vai Komisija, un netiek 

konstatēts, izmantojot šīs direktīvas 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru, ka tie 

nav līdzvērtīgi.
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3. Dalībvalstis sadarbojas ar to pilnvarotajām atzītajām organizācijām, lai izstrādātu šo atzīto 

organizāciju noteikumus un procedūras. Tās apspriežas ar atzītajām organizācijām, lai 

panāktu starptautisko konvenciju saskaņotu interpretāciju.

12. pants

Komisija reizi divos gados informē Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā noris direktīvas 

īstenošana dalībvalstīs.

13. pants

1. Dalībvalstīs līdz …* stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt par to informē Komisiju.

                                               

* OV: 24 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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Dalībvalstīm pieņemot minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu 

atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Tajos iekļauj arī norādi, ka atsauces spēkā 

esošajos normatīvajos un administratīvajos aktos uz atceltajām direktīvām uzskata par 

atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem 

jomā, uz ko attiecas šī direktīva. 

14. pants

Direktīva 94/57/EK, kurā grozījumi izdarīti ar direktīvām, kas minētas I pielikuma A daļā, tiek 

atceltas no…*, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem I pielikuma B daļā noteikto 

direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās jālasa saskaņā ar 

atbilsmju tabulu II pielikumā.

                                               

* OV: šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.
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15. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

16. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva ar turpmākiem grozījumiem

(kā minēts 14. pantā)

Padomes Direktīva 94/57/EK OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp.

Komisijas Direktīva 97/58/EK OV L 274, 7.10.1997., 8. lpp.

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2001/105/EK

OV L 19, 22.1.2002., 9. lpp.

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2002/84/EK

OV L 324, 29.11.2002., 53. lpp.

B daļa

Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos

(kā minēts 14. pantā)

Direktīva Transponēšanas termiņš

94/57/EK 1995. gada 31. decembris

97/58/EK 1998. gada 30. septembris

2001/105/EK 2003. gada 22. jūlijs

2002/84/EK 2003. gada 23. novembris
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II PIELIKUMS

ATBILSMJU TABULA

Direktīva 94/57/EK Šī direktīva Regula (EK) Nr. / *

1. pants 1. pants 1. pants

2. panta a) punkts 2. panta a) punkts 2. panta a) punkts

2. panta b) punkts 2. panta b) punkts -

2. panta c) punkts 2. panta c) punkts -

2. panta d) punkts 2. panta d) punkts 2. panta b) punkts

2. panta e) punkts 2. panta e) punkts 2. panta c) punkts

- 2. panta f) punkts 2. panta d) punkts

2. panta f) punkts 2. panta g) punkts 2. panta e) punkts

2. panta g) punkts 2. panta h) punkts 2. panta f) punkts

2. panta h) punkts 2. panta i) punkts 2. panta g) punkts

2. panta i) punkts 2. panta k) punkts 2. panta i) punkts

- 2. panta j) punkts 2. panta h) punkts

2. panta j) punkts 2. panta l) punkts -

2. panta k) punkts - 2. panta j) punkts

3. pants 3. pants

4. panta 1. punkta pirmais 

teikums

- 3. panta 1. punkts

                                               

* OV: lūdzu, ievietojiet 26. apsvērumā minētās regulas numuru.
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4. panta 1. punkta otrais 

teikums

3. panta 2. punkts

4. panta 1. punkta trešais 

teikums

-

4. panta 1. punkta ceturtais

teikums

4. panta 1. punkts

- 3. panta 3. punkts

- 4. panta 2., 3.un 4. punkts

5. pants

6. pants

7. pants

5. panta 1. punkts 4. panta 1. punkts

5. panta 3. punkts 4. panta 2. punkts

6. panta 1., 2., 3.un 4. punkts 5. panta 1., 2., 3.un 4. punkts

6. panta 5. punkts -

7. pants 6. pants 12. pants

8. panta 1. punkta pirmais 

ievilkums

7. panta 1. punkta pirmās daļas

a) apakšpunkts 

8. panta 1. punkta otrais

ievilkums

- 13. panta 1. punkts

8. panta 1. punkta trešais 

ievilkums

7. panta 1. punkta pirmās daļas

b) apakšpunkts

- 7. panta 1. punkta otrā daļa 13. panta 1. punkta otrā daļa



5724/2/08 REV 2 ic 3
II PIELIKUMS DG C III LV

8. panta 2. punkts 7. panta 2. punkts

8. panta 2. punkta otrā daļa 13. panta 2. punkts

9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

10. panta 1. punkta ievadvārdi 8. pants

10. panta 1. punkta a), b), c) 

apakšpunkts, 2., 3.un 4. punkts

- -

11. panta 1.un 2. punkts 9. panta 1., 2. punkts

11. panta 3.un 4. punkts 8. panta 1.un 2. punkts

12. pants 10. pants

13. pants - -

14. pants 11. panta 1. un 2. punkts

- 11. panta 3. punkts

12. pants

- 9. pants

15. panta 1. punkts

10. panta 1.un 2. punkts

15. panta 2. punkts 10. panta 3. punkts

15. panta 3. punkts - 10. panta 4. punkts

15. panta 4. punkts 10. panta 5. punkts

15. panta 5. punkts 10. panta 6. punkta pirmā, otrā, 
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trešā, piektā daļa

- 10. panta 6. punkta ceturtā daļa

16. pants 13. pants -

17. pants 16. pants -

- 14. pants -

- 15. pants -

11. pants

14. pants

15. pants

16. pants

17. pants

18. pants

19. pants

Pielikums I pielikums

I pielikums

II pielikums II pielikums
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I. Ievads

Saskaņā ar koplēmuma procedūru (EK dibināšanas līguma 251. pants), Padome 2007. gada 

30. novembrī panāca politisku vienošanos par diviem atsevišķiem juridiskiem instrumentiem, 

kas balstīti uz saistītu Komisijas priekšlikumu 1– par projektu Direktīvai par kopīgiem 

noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes 

un apsekojumi, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā 

(pārstrādāta), un par Regulu par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz 

organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumi (pārstrādāta). Šis 

dokuments attiecas uz Komisijas priekšlikuma daļu, kas ir pārstrādātās direktīvas daļa. 2

Padome pieņēma kopējo nostāju 2008. gada 6.junijā, pēc tam, kad dokumentu bija izskatījuši 

juristi/ lingvisti.

Padome, pieņemot nostāju, ņēma vērā arī Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 3 un 

Reģionu komitejas atzinumu 4. Daudzus Eiropas Parlamenta grozījumus, ko pieņēma pirmajā 

lasījumā 2007. gada 25. aprīlī 5, pēc Padomes ieskatiem ietvēra vai atspoguļoja attiecīgā 

tekstā – direktīvas vai regulas daļā.

Priekšlikuma mērķis ir pārstrādāt atkārtoti grozīto Direktīvu 94/57/EK, ar ko nosaka 
kopīgus noteikumus un standartus organizācijām, kas pārbauda kuģus un izsniedz 
kuģu sertifikātus, – tā sauktajām "atzītajām organizācijām". Turklāt dažus noteikumus 
spēkā esošajā direktīvā groza, lai vienkāršotu vai saskaņotu, vai lai nostiprinātu 
pašreizējos noteikumus, piem., stiprinot atzītu organizāciju kontroli un reformējot 
tādu sodu sistēmu, ko piemēro tiem, kas neatbilst obligātajiem atzīšanas kritērijiem.

                                               
1 Komisija 2006. gada 30. janvārī nosūtīja priekšlikumu pārstrādātai Direktīvai par kopīgiem 

noteikumiem un standartiem kuģu inspekciju un pārbaužu organizēšanai un attiecīgām jūras 
administrāciju darbībām (dok. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

2 Padomes Kopējā nostāja par projektu Regulai izklāstīta dok. 5726/08, saistīta deklarācija un 
paskaidrojumi – dok. 5726/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006, 13.9.2006. (OV C 318, 23.12.2006., 195.–201. lpp.).
4 CdR 43/2006, 15.6.2006. (OV C 229, 22.9.2006., 38. lpp.).
5 Dok. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (vēl nav publicēts OV).
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II. Kopējās nostājas analīze

a) Tiesību akta veids

Galvenais jautājums, kas kļuva aktuāls Padomes struktūru diskusijās, attiecās uz Komisijas 

ierosināto tiesību akta veidu. Vairāki noteikumi ierosinātajā direktīvā jāsaprot kā tādi, kas 

pienākumus atsevišķām personām uzliek tieši vai arī – šajā gadījumā – nodod kompetenci 

Komisijai noteikt šādus pienākumus atzītām organizācijām. Padomes Juridiskais dienests to 

apstiprināja 2007. gada 8. oktobra atzinumā (dok. 13616/07), kurā bija ieteikts pieņemt 

tiesību aktu regulas veidā vai arī pārstrādāt attiecīgos noteikumus vai sadalīt tiesību aktu, 

veidojot vienu direktīvu un vienu regulu.

Padome ar politisku vienošanos pieņēma lēmumu sadalīt tekstu divos atsevišķos 

instrumentos – direktīvā un regulā. Direktīvā ietver noteikumus par dalībvalstu attiecībām ar 

atzītām organizācijām, savukārt regulā ietverti visi noteikumi, kas attiecas uz atzīšanu 

Kopienas līmenī, t.i., piešķirt un atsaukt Komisijas atzinumu – pienākumi un kritēriji, kas 

jāpilda organizācijām, ko Kopiena var atzīt, kā arī iespējamās sankcijas pret atzītām 

organizācijām, kas šos pienākumus un kritērijus nespēj izpildīt.

b) Galvenie jautājumi attiecībā uz direktīvu

Padome varēja vienoties gandrīz par visiem galvenajiem Komisijas priekšlikuma elementiem 

attiecībā uz dalībvalstu attiecībām ar organizācijām, kam uzticēts veikt kuģu pārbaudes, 

apsekojumi un sertificēšanu. Attiecīgajos noteikumos ietvertas tikai dažas izmaiņas 

salīdzinājumā ar atbilstīgiem noteikumiem spēkā esošajā Direktīvā 94/57/EK.

Padomes grozījumi tekstā bija vajadzīgi vai nu redakcionālu vai terminoloģijas iemeslu dēļ, 

vai arī tie attiecas uz šādiem jautājumiem:
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pirmkārt, saskaņā ar spēkā esošo Kopienas sistēmu, kurā noteikts, ka dalībvalstis saistībā ar 

attiecīgām starptautiskām konvencijām var deleģēt pilnvaras atzītām organizācijām inspicēt 

kuģus un izdot sertifikātus, Padome uzskata, ka, ja dalībvalsts vairs nevēlas pilnvarot 

konkrētu atzītu organizāciju rīkoties tās vārdā, tā pilnvarojumu var apturēt vai atsaukt .

Kopējās nostājas tekstā nav norādīta procedūra, tajā ietverts tikai pienākums nekavējoties 

informēt Komisiju un citas dalībvalstis par pilnvarojuma apturēšanu vai atsaukšanu un sīki 

pamatot attiecīgā pasākuma iemeslu;

otrkārt, saskaņā ar grozīto komitoloģijas lēmumu 6 Padome kopējā nostājā ietver regulatīvo 

kontroles procedūru, lai direktīvu pielāgotu starptautisko konvenciju, protokolu, kodeksu un 

rezolūciju grozījumiem.

Treškārt Padome uzskata, ka vajadzētu precizēt grafiku Komisijas informācijai par direktīvas 

īstenošanu dalībvalstīs, un paredz to darīt ik pēc diviem gadiem.

III. Grozījumi

Padome ņēma vērā priekšlikuma pirmajā lasījumā paustos Eiropas Parlamenta viedokļus. Šādi 

EP atzinuma punkti ir atspoguļoti Padomes kopējā nostājā – daži no tiem daļēji vai pēc 

būtības: grozījums Nr. 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 un 51.

Terminoloģijas apsvērumu dēļ Padome nevarēja pieņemt vairākus grozījumus (4., 5., 8., 27. 

un 48. grozījums). Padome uzskata, ka grozījums Nr. 30 un 31 daļēji nav pieņemams, jo tas 

būtiski grozītu spēkā esošos noteikumus par tādas atbildības saskaņošanu, kas nelaimes 

gadījuma rezultātā rodas atzītām organizācijām. Padome nepiekrīt 46. un 47. grozījumam, jo 

tas ir pārāk aprakstošs un neatbilst Padomes pieejai attiecībā uz dalībvalstīm piešķirtajām 

pilnvarām. Visbeidzot, grozījums Nr. 1, 21, 28, 33 un 49 nav pilnīgi skaidrs vai šķiet lieks.

                                               
6 Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto 

ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2006/512/EK 
(2006. gada 17. jūlijs) (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
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IV. Noslēgums

Padome uzskata, ka kopējā nostāja ir atbilstīgs veids, kā, izmantojot šo direktīvu, paredzēt 

pasākumus, kas dalībvalstīm jāievēro attiecībās ar organizācijām, kas veic kuģu pārbaudes un 

apsekojumi, bet visi noteikumi, kas attiecas uz šo organizāciju atzīšanu Kopienas līmenī, ir 

noteikti vienlaikus pieņemtā Regulā.

Kopējās nostājas tekstā ietverta liela daļa Eiropas Parlamenta veiktu grozījumu. Padome ar 

cerību raugās uz konstruktīvām pārrunām ar Eiropas Parlamentu, lai pēc iespējas drīz panāktu 

vienošanos. 

_______________________
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"I/A" PUNKTA PIEZĪMES PAPILDINĀJUMS
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJA/PADOME
K-jas priekšl. Nr.: 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95
Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kopīgiem 

noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt 
kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic jūras lietu 
administrācijas jomā [pirmais lasījums]
- Pieņemšana (TA + D)
a) kopējā nostāja
b) Padomes paskaidrojuma raksts
- Deklarācijas

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA

"Komisija atgādina par tās nostāju attiecībā uz to, ka dalībvalstīm būtu jāizstrādā tabulas, kurās 

norādītas atbilsmes starp dalībvalstu transponēšanas pasākumiem un šo direktīvu, lai nodrošinātu 

pārbaudi par valstu noteikumu atbilstību Kopienas noteikumiem, kā arī iedzīvotāju interešu, labāka 

regulējuma un pārskatāmības labad.

Komisija šajā gadījumā nekavēs vienošanos Padomē, lai pabeigtu iestāžu kopējo procedūru. Tomēr 

tā pauž cerību, ka šo horizontālo jautājumu iestādes izskatīs kopīgi."
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KOMISIJAS, PADOMES UN EIROPAS PARLAMENTA KOPĪGA DEKLARĀCIJA

"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 sertifikācijas 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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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)) 
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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). 



 

LV 6   LV 

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. 
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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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