
EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Plenarinio posėdžio dokumentas

C6-0223/2008
2006/0237B(COD)

LT
19/06/2008

Bendroji pozicija

2008 m. birželio 6 d. Tarybos priimta BENDROJI POZICIJA, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų 
taisyklių ir standartų (nauja redakcija)

Dok. 05726/2/2008

COM(2008)0370

LT                                                     LT





5726/2/08 REV 2 nva/IP/is
DG C III LT

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

Liuksemburgas, 2008 m. birželio 6 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2005/0237 (COD)

5726/2/08
REV 2

MAR 15
ENV 38
CODEC 93

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI
Dalykas: 2008 m. birželio 6 d. Tarybos priimta BENDROJI POZICIJA, siekiant 

priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl laivų patikrinimo 
ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija)



5726/2/08 REV 2 nva/IP/is 1
DG C III LT

EUROPOS PARLAMENTO

IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. .../...

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

dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų

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 nuomonę1,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę2,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos3,

                                               

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) .



5726/2/08 REV 2 nva/IP/is 2
DG C III LT

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 standartų1 buvo 

keletą kartų iš esmės pakeista. Kadangi turi būti padaryti tolesni pakeitimai, siekiant 

aiškumo ji turėtų būti išdėstyta 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) Šį reglamentą reikia suprasti ir aiškinti laikantis Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 

įskaitant 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją.

(4) 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.

(5) Šio tikslo turėtų būti siekiama pasitelkiant priemones, kurios yra atitinkamai susijusios su 

Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) darbu ir, atitinkamais atvejais, yra juo grindžiamos 

bei jį papildo. Be to, valstybės narės ir Komisija turėtų skatinti tarptautinio pripažintų 

organizacijų kodekso vystymą pasitelkiant TJO.

                                               

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) Reikėtų nustatyti būtiniausius organizacijų pripažinimo kriterijus, siekiant pagerinti laivų 

saugumą ir užkirti kelią taršai iš jų. Todėl reikėtų sugriežtinti Direktyvoje 94/57/EB 

nustatytus būtiniausius reikalavimus.

(7) Pirmą kartą suteikiant pripažinimą toms organizacijoms, kurios siekia gauti įgaliojimus 

veikti valstybių narių vardu, gali būti įvertinta, kaip jos laikosi šiame reglamente nustatytų

būtiniausių kriterijų, ir toks įvertinimas būtų veiksmingesnis, jei jį pagal suderintą tvarką 

centralizuotai atliks Komisija, bendradarbiaudama su tomis valstybėmis narėmis, kurios 

prašo suteikti pripažinimą.

(8) Pripažinimas turėtų būti suteiktas tik atsižvelgiant į organizacijos vykdomos veiklos 

kokybę ir saugumą. Reikėtų užtikrinti, kad toks pripažinimas visuomet atitiktų tikruosius 

susijusios organizacijos pajėgumus. Be to, suteikiant pripažinimą, reikėtų atsižvelgti į 

pripažintų organizacijų teisinio statuso ir įmonių struktūros skirtumus, siekiant užtikrinti, 

kad būtų vienodai taikomi šiame reglamente nustatyti būtiniausi kriterijai ir kad Bendrijos 

kontrolė būtų veiksminga. Neatsižvelgiant į įmonės struktūrą, organizacija, kuriai ketinama 

suteikti pripažinimą, turėtų teikti paslaugas visame pasaulyje ir jai turėtų būti taikoma 

globalinė solidarioji atsakomybė.

(9) Šio reglamento įgyvendinimui reikalingas priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. 

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

suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.

                                               

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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(10) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti šį reglamentą siekiant 

įtraukti vėlesnius su juo susijusius tarptautinių konvencijų, protokolų, kodeksų ir 

rezoliucijų pakeitimus, atnaujinti I priede nustatytus būtiniausius kriterijus ir patvirtinti 

kriterijus, skirtus įvertinti taisyklių bei procedūrų veiksmingumą ir pripažintų organizacijų 

veiklos, susijusios su jos klasifikuotų laivų saugumo ir taršos iš šių laivų prevencija, 

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

neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis 

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

numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(11) Ypač svarbu, kad pripažintai organizacijai neįvykdžius įsipareigojimų, į tai turėtų būti 

reaguojama greitai, veiksmingai ir tinkamu būdu. Pirmiausia reikėtų ištaisyti visus 

trūkumus siekiant iš anksto išvengti galimos grėsmės saugai arba aplinkai. Todėl Komisijai 

turėtų būti suteikti reikalingi įgaliojimai reikalauti, kad pripažinta organizacija imtųsi 

būtinų prevencinių ir korekcinių veiksmų, ir taikyti prievartos priemones, tai yra 

vienkartines ir reguliariai mokamas baudas. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija 

turėtų laikytis pagrindinių teisių ir procedūros metu užtikrinti galimybes organizacijai 

išreikšti savo nuomonę.
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(12) Laikantis požiūrio, kad šios nuostatos turi būti taikomos visoje Bendrijoje, sprendimas 

panaikinti šiame reglamente nustatytų įpareigojimų nesilaikančios organizacijos 

pripažinimą, jei paaiškėja, kad minėtos priemonės neveiksmingos, arba organizacija kelia 

nepriimtiną grėsmę saugumui ar aplinkai, turi būti priimamas Bendrijos lygiu, taigi jį turi 

priimti Komisija laikydamasi komiteto procedūros.

(13) Nuolatinė a posteriori stebėsena, kaip pripažintos organizacijos laikosi šio reglamento, taip 

pat bus veiksmingesnė, jei ji bus atliekama centralizuotai ir pagal suderintą tvarką. Todėl 

tikslinga, kad Komisija kartu su ta valstybe nare, kuri prašo suteikti pripažinimą, būtų 

įgaliota atlikti šią funkciją Bendrijos vardu.

(14) Vykdant pripažintų organizacijų veiklos stebėseną, nepaprastai svarbu, kad Komisijos 

inspektoriai turėtų galimybę patekti į laivus ir gautų laivų dokumentus, nepriklausomai nuo 

laivo vėliavos, siekdami nustatyti, ar pripažintos organizacijos laikosi būtiniausių šiame 

reglamente nustatytų kriterijų, taikydamos juos atitinkamoms klasėms priklausantiems 

laivams.

(15) Pripažintų organizacijų sugebėjimas greitai nustatyti ir ištaisyti jų taisyklių, procesų ir 

vidaus kontrolės silpnąsias puses yra ypač svarbus jų tikrinamų ir sertifikuojamų laivų 

saugumui. Tokį sugebėjimą turėtų sustiprinti kokybės vertinimo ir sertifikavimo sistema,

kuri turėtų būti nepriklausoma nuo komercinių ar politinių interesų, kad būtų galima 

pasiūlyti bendrus veiksmus, skirtus nuolatos gerinti visų pripažintų organizacijų veiklą ir 

užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su Komisija.
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(16) Pripažintų organizacijų taisyklės ir procedūros yra vienas iš pagrindinių veiksnių gerinant 

saugumą ir užkertant kelią avarijoms bei taršai. Pripažintos organizacijos inicijavo procesą, 

po kurio turėtų būti suderintos jų taisyklės ir procedūros. Šį procesą reikėtų skatinti ir remti 

Bendrijos teisės aktais, kadangi jis turėtų turėti teigiamą poveikį ne tik jūros saugumui, bet 

ir Europos laivų statybos pramonės konkurencingumui.

(17) Dabar vyksta pripažintų organizacijų prekybos laivų projektavimo, statybos ir periodinės 

apžiūros taisyklių derinimo procesas. Todėl įpareigojimas organizacijoms turėti savo 

taisyklių rinkinį arba įrodyti, kad gali nustatyti savo taisykles, turėtų būti taikomas 

atsižvelgiant į derinimo procesą, ir tai neturėtų būti kliūtis pripažintų ar siekiančių būti 

pripažintomis organizacijų veiklai.

(18) Pripažintos organizacijos turėtų būti įpareigotos modernizuoti savo techninius standartus ir 

nuosekliai juos įgyvendinti, kad būtų derinamos saugos taisyklės ir užtikrinamas vienodas 

tarptautinių taisyklių įgyvendinimas Bendrijoje. Jeigu pripažintų organizacijų techniniai 

standartai yra vienodi arba labai panašūs, reikėtų apsvarstyti abipusį tam tikrų medžiagų, 

įrangos ir detalių liudijimų pripažinimą, pasirinkdamos griežčiausius bei reikliausius 

standartus.

(19) Nors iš esmės kiekviena pripažinta organizacija turėtų būti laikoma atsakinga išskirtinai tik 

už jos sertifikuojamas dalis, pripažintų organizacijų ir gamintojų atsakomybė priklausys 

nuo sutartų sąlygų arba, kitu atveju, nuo kiekvienu atskiru atveju taikomos teisės.
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(20) Kadangi skaidrumas ir suinteresuotųjų šalių keitimasis informacija bei visuomenės teisė 

gauti informaciją yra pagrindinės avarijų jūroje prevencijos priemonės, pripažintos 

organizacijos uosto valstybės kontrolės institucijoms turėtų teikti visą teisės aktuose 

numatytą informaciją apie jų turimų laivų klasei keliamas sąlygas bei užtikrinti galimybę 

plačiajai visuomenei susipažinti su ta informacija.

(21) Siekiant užkirsti kelią mėginimams pakeisti laivo klasę ir išvengti tais atvejais būtinų 

remonto darbų, pripažintos organizacijos turėtų keistis visa reikiama informacija apie laivų 

klasės pakeitimo sąlygas ir, jei reikia, į šį procesą įtraukti vėliavos valstybę.

(22) Laivų statyklų, įrangos tiekėjų ir laivų savininkų intelektinės nuosavybės teisių 

apsauga neturėtų trukdyti atlikti įprastus verslo sandorius ir šioms Šalims tarpusavyje teikti 

sutartyse nustatytas paslaugas.

(23) Reglamentu (EB) Nr. 1406/20021 įsteigta Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) turėtų 

teikti reikalingą pagalbą siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas šis reglamentas.

                                               

1 OL L 208, 2002 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1891/2006 (OL L 304, 2006 12 30, p. 1).
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(24) Kadangi šio reglamento tikslo, t.y. nustatyti priemones, kurias turi vykdyti Bendrijoje 

veikiančios organizacijos, atsakingos už laivų tikrinimą, apžiūrą bei sertifikavimą,

valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmo masto ir poveikio to tikslo

būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 

subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui

pasiekti.

(25) Priemonės, kurių turi laikytis valstybės narės laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų 

atžvilgiu, yra nustatytos ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje.../.../EB

dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos 

bendrųjų taisyklių ir standartų1*,

PRIĖMĖ Š Į REGLAMENTĄ:

                                               

1 OL L ...
* OL: Prašome įrašyti Direktyvos, kuri yra dokumente 5724/08, datą, numerį ir nuorodą apie 

jos paskelbimą OL.
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1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, kurias turi vykdyti organizacijos, atsakingos už laivų 

tikrinimą, apžiūrą bei sertifikavimą, taip nustatant jų atitikimą tarptautinėms konvencijoms dėl 

saugumo jūroje ir jūrų taršos prevencijos, tuo pat metu skatinančios laisvės teikti paslaugas tikslo 

įgyvendinimą. Tai apima laivų, kuriems taikomos tarptautinės konvencijos, korpuso, mašinų, 

elektros ir valdymo įrenginių saugumo reikalavimų rengimą ir įgyvendinimą.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojamos šios sąvokos:

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

b) „tarptautinės 

konvencijos“

1974 m. lapkričio 1 d. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus 

gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS), 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;
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c) „organizacija“ juridinis asmuo, jo dukterinės įmonės ir visi kiti jo 

kontroliuojami subjektai, kurie kartu arba atskirai vykdo šio 

reglamento taikymo srityje nurodytas užduotis;

d) „kontrolė“ taikant c 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 šio reglamento 

taikymo srityje nurodytas užduotis;

e) „pripažinta 

organizacija“

pagal šio reglamento nuostatas pripažinta organizacija;

f) „įgaliojimas“ aktas, kuriuo pripažintai organizacijai valstybė narė suteikia 

įgaliojimus ar perduoda galias;

g) „ teisės aktų nustatytas 

liudijimas“

vėliavos valstybės arba jos vardu pagal tarptautines 

konvencijas išduotas liudijimas;

h) „taisyklės ir 

procedūros“

pripažintos organizacijos reikalavimai, keliami laivų 

projektavimui, statybai, įrangai, remontui ir apžiūrai;

i) „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;

j) „vieta“ organizacijos registruotos buveinės, centrinės 

administracijos vieta arba pagrindinė organizacijos veiklos 

vykdymo vieta.
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3 straipsnis

1. Norėdamos suteikti įgaliojimą iki tol dar nepripažintai organizacijai, valstybės narės 

pateikia Komisijai prašymą suteikti pripažinimą bei išsamią informaciją ir įrodymus, kad 

organizacija atitinka I priede nustatytus būtiniausius kriterijus, taikant reikalavimą bei 

numatant jos įsipareigojimą, kad organizacija laikysis 8 straipsnio 4 dalyje 9, 10 ir 

11 straipsnių nuostatų.

2. Komisija kartu su atitinkama valstybe nare, padavusia prašymą, atlieka tų organizacijų, 

kurias prašoma pripažinti, įvertinimą, siekdama patikrinti, ar organizacijos atitinka 1 dalyje 

nurodytus reikalavimus ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Komisija pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą atsisako pripažinti 

organizacijas, kurios neatitinka 1 dalyje nurodytų reikalavimų arba kurių atžvilgiu 

manoma, kad, remiantis 14 straipsnyje nustatytais kriterijais, jų veikla kelia nepriimtiną 

grėsmę saugumui ar aplinkai.

4 straipsnis

1. Pripažinimą Komisija suteikia pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo

procedūrą.
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2. Pripažinimas suteikiamas tik toms organizacijoms, kurios atitinka 3 straipsnyje nurodytus 

reikalavimus.

3. Pripažinimas suteikiamas atitinkamam juridiniam asmeniui, kuris yra visų juridinių 

asmenų, sudarančių pripažintą organizaciją, patronuojantis subjektas. Pripažinimas 

suteikiamas visiems juridiniams asmenims, kurie prisideda užtikrinant, kad ta organizacija

suteiktų pagrindą jų paslaugoms teikti pasauliniu mastu.

4. Komisija, veikdama pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, 

atsižvelgdama į atitinkamos organizacijos įrodytus pajėgumus ir žinias, gali apriboti 

pripažinimą tam tikrų tipų laivų, tam tikro dydžio laivų, tam tikros prekybos arba jų derinių 

atžvilgiu. Tokiu atveju Komisija išdėsto apribojimo motyvus ir sąlygas, kurias įvykdžius 

apribojimas panaikinamas arba gali būti išplėstas. Apribojimas bet kuriuo metu gali būti 

peržiūrėtas.

5. Komisija parengia ir reguliariai atnaujina pagal šį straipsnį pripažintų organizacijų sąrašą. 

Tas sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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5 straipsnis

Jei Komisija mano, kad pripažinta organizacija neatitinka I priede nustatytų būtiniausių kriterijų 

arba nesilaiko šiame reglamente nurodytų įpareigojimų, arba kad pripažintos organizacijos veikla, 

užtikrinanti saugumą ir taršos prevenciją, žymiai pablogėjo, ir dėl to kyla nepriimtina grėsmė 

saugumui ar aplinkai, ji pareikalauja, kad ta pripažinta organizacija imtųsi reikalingų prevencinių ir 

korekcinių veiksmų ir laikydamasi nurodytų terminų užtikrintų, kad būtų laikomasi tų būtiniausių 

kriterijų ir įpareigojimų, visų pirma pašalinant bet kokią galimą grėsmę saugumui ar aplinkai, arba 

kitaip pašalintų veiklos pablogėjimo priežastis.

Kai saugumui ar aplinkai kyla galima tiesioginė grėsmė, į prevencinius ir korekcinius veiksmus gali 

būti įtrauktos laikinosios apsaugos priemonės.

Tačiau Komisija visoms valstybėms narėms, suteikusioms įgaliojimą atitinkamai pripažintai 

organizacijai, iš anksto praneša apie priemones, kurių ketina imtis, tuo nedarydama įtakos skubiam

tų priemonių įgyvendinimui.
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6 straipsnis

1. Be priemonių, kurių buvo imtasi pagal 5 straipsnį, Komisija, pagal 12 straipsnio 2 dalyje 

nurodytą patariamąją procedūrą, gali skirti baudas pripažintai organizacijai:

a) kurios rimtas ir pakartotinis nesugebėjimas laikytis I priede nurodytų būtiniausių 

kriterijų arba 8 straipsnio 4 dalyje, 9, 10 ir 11 straipsniuose nurodytų įpareigojimų 

arba kurios blogėjanti veikla atskleidžia rimtus tos organizacijos struktūros, sistemos, 

procedūrų ir vidaus kontrolės trūkumus; arba

b) kuri 8 straipsnio 1 dalyje numatyto įvertinimo metu Komisijai sąmoningai pateikė 

neteisingą, nepakankamą arba klaidinančią informaciją arba kitaip trukdė atlikti tą 

įvertinimą.

2. Nepažeidžiant 1 dalies, pripažintai organizacijai nesiimant prevencinių ir korekcinių 

veiksmų, kuriuos įgyvendinti reikalauja Komisija, arba nepagrįstai vėluojant atlikti tokius 

veiksmus, Komisija tai organizacijai gali skirti reguliariai mokamas baudas tol, kol ji iki 

galo atliks reikalaujamus veiksmus.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytos vienkartinės ir reguliariai mokamos baudos yra atgrasančios, 

proporcingai atitinkančios atvejo sudėtingumą ir svarstomos pripažintos organizacijos 

ekonominį pajėgumą, visų pirma atsižvelgiant į saugumui ar aplinkos apsaugai iškilusios 

grėsmės mastą.
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Jos skiriamos tik po to, kai pripažintai organizacijai ir atitinkamoms valstybėms narėms 

buvo suteikta galimybė pateikti pastabas.

Bendra skirtų vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų suma neviršija 5 % bendros 

vidutinės pripažintos organizacijos apyvartos, gautos per praėjusius trejus veiklos metus iš 

šio reglamento taikymo srityje nurodytos veiklos.

4. Europos Bendrijų teisingumo teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, 

kuriais Komisija nustatė vienkartinę baudą ar reguliariai mokamą baudą. Jis gali 

panaikinti, sumažinti arba padidinti paskirtą vienkartinę baudą ar reguliariai mokamą 

baudą.

7 straipsnis

1. Komisija panaikina pripažinimą organizacijos:

a) kurios pakartotinis ir rimtas nesugebėjimas laikytis I priede nustatytų būtiniausių 

kriterijų arba šiame reglamente nurodytų jos įpareigojimų kelia nepriimtiną grėsmę 

saugumui ir aplinkai;

b) kurios pakartotinis ir rimtas nesugebėjimas atlikti veiklos užtikrinant saugumą ir 

taršos prevenciją kelia nepriimtiną grėsmę saugumui ar aplinkai;

c) kuri Komisijai neleidžia arba nuolatos trukdo atlikti veiklos įvertinimą;
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d) kuri nesumoka 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų vienkartinių ir (arba) reguliariai 

mokamų baudų; arba

e) kuri siekia, kad būtų padengtos ar kompensuotos jos išlaidos dėl bet kokių baudų, jai 

paskirtų pagal 6 straipsnį.

2. Taikydama 1 dalies a ir b punktus, Komisija priima sprendimą remdamasi visa turima 

informacija, kurią sudaro:

a) svarstomos pripažintos organizacijos įvertinimo, kurį pagal 8 straipsnio 1 dalį atliko 

Komisija, rezultatai;

b) valstybių narių pagal Direktyvos .../.../EB* 10 straipsnį pateiktos ataskaitos;

c) pripažintos organizacijos klasifikuotų laivų avarijų analizė;

d) 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti pasikartojantys trūkumai;

e) poveikio pripažintos organizacijos klasėje esančiam laivynui mastas; ir

f) neveiksmingas 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių vykdymas.

3. Sprendimą panaikinti pripažinimą savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu priima 

Komisija pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, prieš tai suteikusi 

svarstomai pripažintai organizacijai galimybę pateikti savo pastabas.

                                               

* OL: Prašome įrašyti 25 konstatuojamojoje dalyje minimos Direktyvos numerį.
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8 straipsnis

1. Komisija kartu su valstybe nare, pateikusia atitinkamą prašymą suteikti pripažinimą, 

reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka visų patvirtintų organizacijų 

patikrinimą, siekdama nustatyti, ar jos laikosi šiame reglamente nurodytų įsipareigojimų ir 

atitinka I priede nustatytus būtiniausius kriterijus. Vertinama tik ta pripažintų organizacijų 

veikla, kuriai taikomas šis reglamentas.

2. Pasirinkdama vertinamas pripažintas organizacijas, Komisija ypatingą dėmesį skiria 

pripažintos organizacijos saugumo užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklai, duomenims 

apie avarijas bei pagal Direktyvos.../.../EB* 10 straipsnį valstybių narių pateiktoms 

ataskaitoms.

3. Vertinimo metu galima organizuoti apsilankymus pripažintos organizacijos regioniniuose 

filialuose bei atsitiktinai pasirinktų laivų – eksploatuojamų ir statomų – patikrinimus, 

siekiant atlikti pripažintos organizacijos veiklos auditą. Tokiais atvejais Komisija praneša 

valstybei narei, kurioje įsikūręs regioninis filialas. Komisija pateikia valstybėms narėms 

ataskaitą apie įvertinimo rezultatus.

4. Kiekviena pripažinta organizacija 12 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui kasmet 

pateikia savo kokybės sistemos valdymo apžvalgos rezultatus.

                                               

* OL: Prašome įrašyti 25 konstatuojamojoje dalyje minimos Direktyvos numerį.
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9 straipsnis

1. Pripažintos organizacijos užtikrina, kad Komisija turėtų galimybę gauti informaciją, 

reikalingą atlikti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą. Šios galimybės negalima 

apriboti jokiomis sutarčių sąlygomis.

2. Sutartyse su laivų savininkais ar operatoriais dėl teisės aktų nustatytų liudijimų arba tam 

tikros klasės liudijimų išdavimo laivams pripažintos organizacijos užtikrina, kad tokie 

liudijimai būtų išduodami su sąlyga, kad Šalys neprieštarauja, jog Komisijos inspektoriai 

galėtų patekti į laivus, vykdydami 8 straipsnio 1 dalies nuostatas.

10 straipsnis

1. Pripažintos organizacijos viena su kita periodiškai konsultuojasi, siekdamos užtikrinti 

organizacijų naudojamų taisyklių ir procedūrų bei jų įgyvendinimo lygiavertiškumą ir 

darną. Nepažeisdamos vėliavos valstybių įgaliojimų, jos bendradarbiauja siekdamos 

nuoseklaus tarptautinių konvencijų aiškinimo. Pripažintos organizacijos tam tikrais atvejais 

susitaria dėl techninių ir procedūrinių sąlygų, pagal kurias jos pripažins viena kitos 

medžiagos, įrangos ir detalių liudijimus remdamosi lygiaverčiais standartais, 

pasirinkdamos griežčiausius bei reikliausius standartus.

Tuo atveju, kai dėl svarbių, su saugumu susijusių priežasčių negalima susitarti dėl abipusio 

pripažinimo, pripažintos organizacijos aiškiai išdėsto tas priežastis.
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Kai pripažinta organizacija patikrinimu ar kitaip įsitikina, kad medžiaga, įrangos dalis ar 

detalė neatitinka liudijimo, ta organizacija gali atsisakyti suteikti įgaliojimą naudoti tą 

medžiagą, įrangos dalį ar detalę laive. Pripažinta organizacija nedelsdama praneša kitoms 

pripažintoms organizacijoms, nurodydama atsisakymo priežastis.

Pripažintos organizacijos klasifikavimo tikslais pripažįsta jūrinių įrenginių, pažymėtų rato 

ženklu, liudijimus pagal 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivo 

įrenginių1.

Jos Komisijai ir valstybėms narėms periodiškai teikia ataskaitas apie esminę pažangą, 

pasiektą tobulinant standartus ir medžiagų, įrangos ir detalių liudijimų abipusį pripažinimą.

2. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai iki ... * pateikia nepriklausomu tyrimu pagrįstą 

ataskaitą apie pasiektą taisyklių ir procedūrų suderinimo lygį bei apie medžiagų, įrangos ir 

detalių liudijimų abipusį pripažinimą.

3. Pripažintos organizacijos bendradarbiauja su uosto valstybės kontroliuojančiomis 

administracijomis dėl reikalų, susijusių su organizacijų tvarkomos klasės laivu, visų pirma 

kad būtų lengviau pašalinami trūkumai, apie kuriuos pranešta, ar kiti neatitikimai.

                                               

1 OL L 46, 1997 2 17, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2002/84/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 53).

* OL: Penkeri metai po šio reglamento įsigaliojimo.
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4. Pripažintos organizacijos pateikia visų valstybių narių administracijoms, suteikusioms 

kokius nors Direktyvos.../.../EB* 3 straipsnyje nurodytus įgaliojimus, ir Komisijai visą 

reikiamą informaciją apie jų klasifikuotus laivus, pervedimus, pakeitimus, laikino klasės 

sustabdymo ir klasės panaikinimo atvejus nepriklausomai nuo vėliavos, su kuria plaukioja 

tie laivai.

Informacija apie pervedimus, pakeitimus, laikino klasės sustabdymo ir klasės panaikinimo 

atvejus, įskaitant informaciją apie visas apžiūras, kurių terminas yra praėjęs, 

rekomendacijas, kurių terminas yra pasibaigęs, klasės sąlygas, eksploatavimo sąlygas ar jų 

klasifikuotiems laivams pritaikytus eksploatavimo apribojimus, nepriklausomai nuo 

vėliavos, su kuria jie plaukioja, elektroninėmis priemonėmis perduodama į bendrą 

patikrinimų duomenų bazę, kuria naudojasi valstybės narės įgyvendindamos 

Direktyvą .../.../EB*, tuo pačiu metu, kai ji įtraukiama į pripažintos organizacijos sistemas, 

bet jokiu būdu ne vėliau nei per 72 valandas po to, kai laikantis įsipareigojimo reikia 

pranešti informaciją. Ši informacija, išskyrus klasės, kurios terminai nėra pasibaigę, 

rekomendacijas ir sąlygas, skelbiama tų pripažintų organizacijų interneto svetainėse.

5. Nepriklausomai nuo laivo vėliavos, pripažintos organizacijos neišduoda teisės aktais 

numatyto liudijimo laivui, kurio klasė panaikinta arba yra keičiama dėl saugumo, pirmiau 

nesuteikusi galimybės vėliavos valstybės kompetentingai administracijai per priimtiną 

laiką pateikti savo nuomonę dėl to, ar reikia atlikti išsamų laivo patikrinimą.

                                               

* OL: Prašome įrašyti 25 konstatuojamojoje dalyje minimos Direktyvos numerį.
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6. Perduodant vienos pripažintos organizacijos klasę kitai, perduodančioji organizacija 

nepagrįstai nedelsdama pateikia priimančiai organizacijai visą laivo istorijos bylą ir 

informuoja ją visų pirma apie:

a) bet kokias apžiūras, kurių terminas yra praėjęs;

b) bet kokias rekomendacijas, kurių terminas yra pasibaigęs ir klasės sąlygas;

c) laivui taikomas eksploatavimo sąlygas, ir

d) laivui taikomus eksploatavimo apribojimus.

Priimančioji organizacija naują laivo liudijimą gali išduoti tik tinkamai atlikusi visas 

apžiūras, kurių terminas yra praėjęs, ir perduodančiosios organizacijos nurodyta tvarka 

įvykdžiusi laivo atžvilgiu anksčiau pateiktas rekomendacijas ar klasės sąlygas, kurių 

terminas yra pasibaigęs.

Prieš išduodama liudijimus, priimančioji organizacija turi pranešti perduodančiajai 

organizacijai liudijimų išdavimo datą bei informuoti ją apie tą datą, vietą ir veiksmus, 

kurių buvo imtasi, siekiant atlikti visas apžiūras, kurių terminas yra praėjęs, bei įvykdyti 

visas rekomendacijas ir sąlygas, kurių terminas yra pasibaigęs.
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Pripažintos organizacijos nustato ir įgyvendina atitinkamus bendrus reikalavimus, skirtus 

atvejams, kai pervedama klasė, jeigu būtinos specialios atsargumo priemonės. Tokie 

atvejai – tai bent jau atvejai, kai pervedama laivų, eksploatuojamų 15 ar daugiau metų, 

klasė ir kai pervedama iš nepripažintos organizacijos pripažintai organizacijai.

Pripažintos organizacijos bendradarbiauja tarpusavyje, siekdamos tinkamai įgyvendinti 

šios dalies nuostatas.

11 straipsnis

1. Pripažintos organizacijos iki ...* sukuria ir prižiūri nepriklausomą kokybės vertinimo ir 

sertifikavimo sistemą, laikydamosi taikomų tarptautinių kokybės standartų; atitinkamos 

profesinės asociacijos, dirbančios laivybos pramonės srityje, gali dalyvauti jos veikloje 

konsultantų teisėmis.

2. Kokybės vertinimo ir sertifikavimo sistema atlieka šias funkcijas:

a) reguliariai vertina pripažintų organizacijų kokybės valdymo sistemas laikydamasi 

kokybės standarto ISO 9001 kriterijų;

b) išduoda kokybės valdymo sistemų liudijimus pripažintoms organizacijoms, įskaitant 

organizacijas, kurias pripažinti paprašyta pagal 3 straipsnį;

                                               

* OL: 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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c) skelbia tarptautiniu lygmeniu pripažintų kokybės valdymo standartų išaiškinimus, 

visų pirma siekdama, kad būtų atsižvelgta į specifines pripažintų organizacijų 

pobūdžio ir įsipareigojimų ypatybes; ir

d) parengia atskiras ir bendras rekomendacijas, siekdama tobulinti pripažintų 

organizacijų procesus ir vidinius kontrolės mechanizmus.

3. Kokybės vertinimo ir sertifikavimo sistemai užtikrinama reikalinga kompetencija ir 

įgaliojimai, kad ji galėtų veikti nepriklausomai nuo pripažintų organizacijų, ji turi 

reikalingas priemones veiksmingai ir labai profesionaliai atlikti savo pareigas. Kokybės 

vertinimo ir sertifikavimo sistema nusistatys savo darbo metodus ir darbo tvarkos taisykles.

4. Kokybės vertinimo ir sertifikavimo sistema priima metų darbo planą.

5. Kokybės vertinimo ir sertifikavimo sistemai gali prašyti kitų išorinių kokybės vertinimo 

subjektų paramos.

6. Kokybės vertinimo ir sertifikavimo sistema suteikia suinteresuotoms šalims, 

įskaitant vėliavos valstybes ir Komisiją, visą informaciją apie savo metų darbo planą, taip 

pat apie išvadas ir rekomendacijas, ypač susidarius tokioms situacijoms, kai gali kilti 

grėsmė saugumui.

7. Komisija periodiškai vertina kokybės vertinimo ir sertifikavimo sistemą.
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8. Komisija praneša valstybėms narėms įvertinimo rezultatus ir tolesnius veiksmus.

12 straipsnis

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

pagal Reglamentą (EB) Nr. 2099/20021.

2. Kai yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant 

į jo 8 straipsnį.

3. Kai 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.

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

7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

13 straipsnis

1. Neišplečiant šio reglamento taikymo srities, ją galima iš dalies pakeisti tam, kad I priede 

nustatyti būtiniausi kriterijai būtų atnaujinti atsižvelgiant visų pirma į atitinkamus TJO 

sprendimus.

                                               

1 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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Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos 

pagal 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2. Šio reglamento 2 straipsnio b punkte apibrėžtų tarptautinių konvencijų pakeitimai gali būti 

pašalinti iš šio reglamento taikymo srities remiantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 

5 straipsniu.

14 straipsnis

1. Komisija patvirtina ir paskelbia:

a) kriterijus, skirtus įvertinti taisyklių ir procedūrų veiksmingumą, taip pat pripažintų 

organizacijų veiklą užtikrinant jos klasifikuotų laivų saugumą ir taršos iš šių laivų 

prevenciją, visų pirma atsižvelgiant į duomenis, sukauptus pagal Paryžiaus 

susitarimo memorandumą dėl uosto valstybės kontrolės ir (arba) kita panašia tvarka;

ir

b) kriterijus, pagal kuriuos galėtų nustatyti, kada tokia veikla taptų nepriimtina grėsme 

saugumui arba aplinkai, ir kuriuose gali būti atsižvelgiama į konkrečias mažesnes 

arba labai specializuotas organizacijas veikiančias aplinkybes.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį 

papildant, tvirtinamos pagal 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 

su tikrinimu.
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2. Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, 

susijusios su 6 straipsnio ir, atitinkamais atvejais, 7 straipsnio įgyvendinimu, tvirtinamos 

pagal 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3. Nepažeisdama nuostatos dėl nedelsiant pradedamų taikyti I priede nustatytų būtiniausių 

kriterijų ir pagal 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, Komisija gali 

patvirtinti jų aiškinimo taisykles bei gali apsvarstyti galimybę nustatyti I priedo A dalies 

3 punkte numatytų bendrųjų būtiniausių kriterijų tikslus.

15 straipsnis

1. Šios reglamento įsigaliojimo metu pripažinimą pagal Direktyvą 94/57/EB gavusios 

organizacijos išlaiko pripažinimą, laikantis 2 dalies nuostatų.

2. Nepažeisdama 5 ir 7 straipsnių, Komisija persvarsto visus pagal Direktyvą 94/57/EB 

suteiktus apribotus pripažinimus pagal šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį iki ...*, siekdama 

pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą nuspręsti, ar vieni apribojimai

turi būti pakeisti kitais, ar panaikinti. Apribojimai taikomi tol, kol Komisija priima 

sprendimą.

                                               

* OL: Dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.



5726/2/08 REV 2 nva/IP/is 27
DG C III LT

16 straipsnis

Pagal 8 straipsnio 1 dalį atlikdama įvertinimą, Komisija patikrina, kad pripažinimo turėtojas 

organizacijos struktūroje būtų atitinkamas juridinis asmuo, kuriam taikomos šio reglamento 

nuostatos. Jeigu yra kitaip, Komisija priima sprendimą, iš dalies pakeičiantį tą pripažinimą.

Jeigu Komisija iš dalies pakeičia pripažinimą, valstybės narės, atsižvelgdamos į tokį pakeitimą, 

pritaiko savo susitarimus su šia organizacija.

17 straipsnis

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

įgyvendinimą.

18 straipsnis

Nuorodos Bendrijos ir nacionalinėje teisėje į Direktyvą 94/57/EB prireikus laikomos nuorodomis į 

šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą koreliacinę lentelę.
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19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I PRIEDAS

ORGANIZACIJOMS TAIKOMI BŪTINIAUSI KRITERIJAI

(NURODYTI 3 STRAIPSNYJE)

A. BENDRIEJI BŪTINIAUSI KRITERIJAI

1. Pripažinta organizacija privalo turėti juridinio asmens statusą valstybėje, kurioje ji 

įsikūrusi. Jos atskaitomybę tvirtina nepriklausomi auditoriai.

2. Pripažinta organizacija privalo sugebėti dokumentais pagrįsti didelę patirtį, įgytą 

vertinant prekybos laivų projektus ir konstrukcijas.

3. Pripažintoje organizacijoje visada privalo būti pakankamas vadovaujančio, techninio 

ir tyrimus atliekančio personalo kiekis, atitinkantis tos klasės laivyno dydį, sudėtį ir 

organizacijos darbą statant laivus ir keičiant jų paskirtį. Pripažinta organizacija, kai 

reikia ir jei reikia, privalo galėti skirti priemones ir personalą į bet kokią darbo vietą 

atitinkamam darbui atlikti pagal 6 ir 7 punktų bendruosius būtiniausius kriterijus ir 

pagal B dalies specialiuosius būtiniausius kriterijus.

4. Pripažinta organizacija privalo turėti ir taikyti savo išsamių taisyklių rinkinius ir 

procedūras arba įrodyti galinti nustatyti ir taikyti šias taisykles, skirtas prekybos laivų 

projektavimui, statybai ir periodinei apžiūrai, kurios atitiktų tarptautiniu lygiu 

pripažintus standartus. Jos privalo būti paskelbtos, nuolatos atnaujinamos ir 

tobulinamos, panaudojant mokslinių tyrimų ir plėtros programas.
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5. Pripažinta organizacija privalo kiekvienais metais skelbti arba visuomenei 

prieinamoje elektroninėje bazėje tvarkyti savo laivų registrą.

6. Pripažinta organizacija neprivalo būti valdoma laivų savininkų ar laivų statytojų, 

arba kitų asmenų, kurių komercinė veikla būtų susijusi su laivų statymu, įrengimu, 

remontu ar eksploatavimu. Pripažintos organizacijos pajamos iš esmės neprivalo

priklausyti nuo vienos komercinės įmonės. Pripažinta organizacija negali imtis tam 

tikros klasės arba teisės aktų numatytų darbų, jei ji yra susijusi su laivo savininku ar 

operatoriumi arba jei turi su juo verslo, asmeninių ar giminystės ryšių. Ši nuostata 

taip pat taikoma pripažintoje organizacijoje dirbantiems apžiūrą atliekantiems 

pareigūnams.

7. Pripažinta organizacija privalo vadovautis TJO Rezoliucijos A.789(19) dėl 

administracijos vardu veikiančių pripažintų organizacijų tikrinimo ir sertifikavimo 

funkcijų specifikacijų priedo nuostatomis tiek, kiek jos susijusios su šio reglamento 

taikymo sričiai priklausančiais klausimais.

B. KONKRETŪS BŪTINIAUSI KRITERIJAI

1. Pripažinta organizacija privalo veikti visame pasaulyje, skirdama tik savo apžiūrą 

atliekančius pareigūnus arba išskirtiniais ir pagrįstais atvejais – kitų pripažintų 

organizacijų apžiūrą atliekančius pareigūnus.

2. Pripažintos organizacijos veiklą privalo reglamentuoti etikos kodeksas.
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3. Pripažinta organizacija privalo būti valdoma ir administruojama taip, kad būtų 

užtikrinamas administracijos reikalaujamos informacijos konfidencialumas.

4. Pripažinta organizacija privalo teikti reikalingą informaciją administracijai, 

Komisijai ir suinteresuotosioms šalims.

5. Pripažinta organizacija, jos apžiūrą atliekantys pareigūnai ir techniniai darbuotojai 

atlieka savo darbą jokiu būdu nepažeisdami laivų statyklų, įrangos tiekėjų ir laivų 

savininkų intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant patentus, licencijas, pažangiąją 

patirtį ar kitos rūšies žinias, kurių naudojimas yra teisiškai saugomas Bendrijos ar 

nacionaliniu lygiu; jokiomis aplinkybėmis ir nepažeisdami valstybių narių ir 

Komisijos vertinimo įgaliojimų, visų pirma pagal 9 straipsnį, pripažinta organizacija 

ar jos samdomi apžiūrą atliekantys pareigūnai ir techniniai darbuotojai negali

perduoti ar atskleisti komerciniu požiūriu svarbių duomenų, kurie buvo gauti jiems 

inspektuojant, tikrinant ir stebint statomus ar remontuojamus laivus.

6. Pripažintos organizacijos vadovybė privalo apibrėžti ir dokumentais pagrįsti savo 

politiką ir tikslus bei įsipareigojimus dėl kokybės ir užtikrinti, kad ta politika būtų 

suprantama, įgyvendinama ir jos būtų laikomasi visais pripažintos organizacijos 

lygiais. Pripažintos organizacijos politika privalo būti pagrįsta saugumo užtikrinimo 

ir taršos prevencijos veiklos uždaviniais ir rodikliais.
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7. Pripažinta organizacija privalo užtikrinti, kad:

a) jos taisyklės ir procedūros yra parengtos ir jų laikomasi pagal tam tikrą 

sistemą;

b) jos taisyklių ir procedūrų yra laikomasi ir yra sukurta paslaugų kokybės 

vertinimo tų taisyklių ir procedūrų požiūriu vidinė sistema;

c) teisės aktų numatyto darbo, kurį atlikti pripažinta organizacija yra įgaliota, 

reikalavimų yra laikomasi ir yra sukurta paslaugų kokybės vertinimo vidinė 

sistema, prižiūrinti, kaip laikomasi tarptautinių konvencijų;

d) darbuotojų, nuo kurių darbo priklauso pripažintos organizacijos paslaugų 

kokybė, atsakomybė, įgaliojimai ir tarpusavio ryšiai yra apibrėžti ir pagrįsti 

dokumentais;

e) visi darbai atliekami esant kontroliuojamoms sąlygoms;

f) yra sukurta priežiūros funkcijas atliekanti sistema, skirta prižiūrėti pripažintos 

organizacijos samdomų apžiūrą atliekančių pareigūnų bei techninio ir 

administracijos personalo veiksmus ir darbą;

g) apžiūrą atliekantys pareigūnai yra išsamiai susipažinę su tuo laivų tipu, kuriam 

priklauso jų tikrinamas laivas, tiek, kiek tai reikalinga konkrečiai apžiūrai 

atlikti, taip pat su atitinkamais keliamais reikalavimais;
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h) įdiegta apžiūrą atliekančių pareigūnų kvalifikacijos kėlimo ir nuolatinė jų žinių 

atnaujinimo sistema;

i) daromi įrašai, liudijantys, kad dalykams, kuriuos apima teikiamos paslaugos, 

jau taikomi nustatyti standartai ir egzistuoja veiksmingai funkcionuojanti 

kokybės sistema;

j) visuose padaliniuose veikia visuotinė planinių ir dokumentais patvirtintų 

kokybės užtikrinimo veiklos vidaus audito sistema;

k) teisės aktų numatytos apžiūros ir patikrinimai, kuriuos reikalauja atlikti 

Apžiūros ir sertifikavimo suderinta sistema, ir kurias pripažinta organizacija 

yra įgaliota atlikti, organizuojamos pagal TJO Rezoliucijos A.948(23) dėl 

rekomendacijų, atliekant apžiūras pagal Apžiūros ir sertifikavimo suderintą 

sistemą, priedo ir priedėlio reikalavimus;

l) yra aiškus atsakomybės ir kontrolės pasidalijimas tarp pripažintos organizacijos 

centrinės buveinės ir regioninių filialų bei tarp pripažintų organizacijų ir jų 

apžiūrą atliekančių pareigūnų.

8. Pripažinta organizacija privalo būti parengusi, įgyvendinusi ir naudotis veiksminga 

vidine kokybės sistema, pagrįsta atitinkamomis tarptautiniu lygiu pripažintų 

standartų dalimis, atitinkančia EN ISO/IEC 17020:2004 (patikrinimo institucijos) ir 

EN ISO 9001:2000 (kokybės valdymo sistemos, reikalavimai), pagal 11 straipsnio 

1 dalyje nurodytos kokybės vertinimo ir sertifikavimo sistemos patvirtintą 

išaiškinimą.
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9. Pripažintos organizacijos taisyklės ir procedūros privalo būti įgyvendinamos taip, 

kad organizacija, remdamasi savo tiesioginėmis žiniomis ir nuomone, galėtų 

patikimai ir objektyviai patvirtinti, kad atitinkami laivai yra saugūs, išduodama 

klasės liudijimus, pagal kuriuos gali būti išduodami teisės aktų numatyti liudijimai.

10. Pripažinta organizacija privalo turėti visus reikalingus išteklius, (pasitelkiant

kvalifikuotus profesionalius darbuotojus ir laikantis TJO Rezoliucijos A.913(22) dėl 

Tarptautinio saugos valdymo (ISM) kodekso įgyvendinimo rekomendacijų 

administracijoms priedo nuostatų), kad galėtų atlikti saugumo kokybės sistemos 

taikymo ir priežiūros įvertinimą tiek krante, tiek laivuose, kuriuos siekiama 

sertifikuoti.

11. Pripažinta organizacija turi leisti, kad tobulinant jos taisykles ir procedūras dalyvautų 

administracijos ar kitų suinteresuotų šalių atstovai.
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II PRIEDAS

KORELIACINĖ LENTELĖ

Direktyva 94/57/EBC Direktyva (EB) Nr. .../...* Šis reglamentas

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

                                               

* OL: Prašome įrašyti 25 konstatuojamojoje dalyje minimos Direktyvos numerį.



5726/2/08 REV 2 nva/IP/is 2
II PRIEDAS DG C III LT

3 straipsnis 3 straipsnis -

4 straipsnio 1 dalies pirmas 

sakinys

- 3 straipsnio 1 dalis

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
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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

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
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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

- 10 straipsnio 6 dalies ketvirta 

pastraipa
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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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TARYBOS MOTYVŲ PAREIŠKIMAS
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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 reglamento išdėstymu nauja redakcija. 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 

neatsižvelgiant į tai, ar pagal Tarybos poziciją jis yra direktyvos, ar reglamento dalis.

Pasiūlymu siekiama nauja redakcija išdėstyti kelis iš eilės priimtus Direktyvos 
94/57/EB pakeitimus, kuriais nustatomi organizacijų, tikrinančių laivus ir išduodančių 
laivų liudijimus, vadinamųjų „pripažintų organizacijų“, veiklos bendrosios taisyklės ir 
standartai. 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 kriterijų.

                                               
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 direktyvos projekto išdėstyta dok. 5724/08, atitinkamas motyvų 
pareiškimas – dok. 5724/08 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).



5726/2/08 REV 2 ADD 1 nva/ms/JAV/lk 3
DG C III LT

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 šiuo 

pripažintų organizacijų atveju jomis tiesiogiai nustatomos pareigos arba Komisijai 

perduodami įgaliojimai asmenims nustatyti tokias pareigas. 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 kriterijais, kuriuos turi įvykdyti organizacijos, 

kad atitiktų Bendrijos pripažinimo reikalavimus, taip pat su galimomis sankcijomis 

pripažintoms organizacijoms, kurios neįvykdo šių įsipareigojimų ir kriterijų.

b) Pagrindiniai su direktyva susiję klausimai

Taryba ne tik nusprendė į naują reglamentą įtraukti visas su laivų patikrinimo ir apžiūros 

organizacijų Bendrijos pripažinimu susijusias nuostatas, bet ir laikėsi nuomonės, kad tikslinga 

šias nuostatas pakeisti siekiant aiškumo arba remiantis šiais motyvais:
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1) Pripažinimo taikymo sritis ir būtiniausi pripažinimo kriterijai

Tarybos, kaip ir Europos Parlamento, nuomone, svarbu pabrėžti, kad neatsižvelgiant į įmonės 

struktūrą, organizacija, kuriai ketinama suteikti pripažinimą, turėtų teikti paslaugas visame 

pasaulyje. Apriboto pripažinimo atveju, bendrojoje pozicijoje numatomas skaidrumas, susijęs 

su apribojimo priežastimis ir jo pakeitimo sąlygomis. Siekiant išvengti būtiniausių 

pripažinimo kriterijų sumažinimo, bendrojoje pozicijoje numatyta galimybė taikant 

komitologijos procedūrą nustatyti šių kriterijų aiškinimo taisykles ir šių kriterijų tikslus, visų 

pirma dėl personalo narių, kuriuos turės įdarbinti pripažintos organizacijos, skaičiaus.

2) Baudų skyrimas pripažintoms organizacijoms

Tarybos nuomone, valstybės narės turi būti informuojamos taikant patariamąją procedūrą 

apie Komisijos numatomą priimti sprendimą siekiant skirti baudas pripažintoms 

organizacijoms, kurios nevykdo pagal reglamentą nustatytų įsipareigojimų.

3) Pripažintų organizacijų taisyklių ir procedūrų suderinimas bei jų išduotų liudijimų 

abipusis pripažinimas

Taryba pritaria Komisijos pasiūlymui skatinti pripažintas organizacijas toliau derinti savo 

taisykles ir procedūras bei apsvarstyti, kada abipusiai pripažinti jų medžiagų, įrangos ir dalių 

liudijimus. Tačiau Bendrojoje pozicijoje išdėstytos nuostatos dėl apsaugos. Pastarosios yra 

susijusios su atvejais, kai pripažintos organizacijos negali susitarti dėl abipusio liudijimų 

pripažinimo, arba su atvejais, kai nustatyta, kad medžiaga, įranga ar dalis neatitinka jos 

liudijimo.

Kartu su Europos Parlamentu Komisijos prašoma pateikti ataskaitą dėl pasiekto pripažintų 

organizacijų taisyklių ir procedūrų derinimo bei jų išduotų liudijimų abipusio pripažinimo 

lygio.
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4) Pripažintų organizacijų kokybės valdymo sistemų įvertinimas ir sertifikavimas

Taryba visiškai pritaria Komisijos pasiūlymo bendroms nuostatoms, kad pripažintos 

organizacijos įkurtų už jų kokybės valdymo sistemų įvertinimą ir sertifikavimą atsakingą 

subjektą. Visų pirma laikydamasi Europos Parlamento pakeitimo Taryba bendrojoje 

pozicijoje pabrėžia, kad tai turi būti daroma pagal galiojančius tarptautinius kokybės 

standartus ir po konsultacijos su atitinkamomis laivybos pramonėje veikiančiomis 

profesinėmis asociacijomis.

Tolesni Tarybos taikomi su šia kokybės įvertinimo ir sertifikavimo sistema susijusių nuostatų 

pakeitimai yra visų pirma skirti racionalizuoti šio subjekto užduotis ir paaiškinti, kad jis 

privalo turėti reikiamą valdymo struktūrą ir kompetenciją, kad veiktų nepriklausomai nuo 

pripažintų organizacijų.

5) Reguliavimo procedūros su tikrinimu nustatymas

Pagal iš dalies pakeistą Sprendimą dėl komitologijos procedūros 6 Taryba bendrojoje 

pozicijoje nustato reguliavimo procedūrą su tikrinimu reglamentui iš dalies keisti pagal 

tarptautinių konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijų pakeitimus, atnaujinti būtiniausiems 

kriterijams ir priimti kriterijams taisyklių bei procedūrų veiksmingumui ir pripažintų 

organizacijų veiklos, susijusios su saugumu ir taršos prevencija, rezultatams įvertinti. 

                                               
6 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas, 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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III. Pakeitimai

Į bendrąją poziciją pažodžiui, iš dalies arba iš esmės įtraukti daugelis Europos Parlamento 

pirmuoju svarstymu priimtų pakeitimų: 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 71 ir 74 pakeitimai. 

Atitinkamos nuostatos dažnai atitinka pakeitimus, bet nėra jiems tapačios dėl būtinų 

redakcinių teksto pakeitimų, kurių prireikė dėl to, kad pirminis pasiūlymas buvo padalintas į 

du atskirus dokumentus.

Likę pakeitimai negalėjo būti priimti, kadangi, Tarybos nuomone, jie neatitinka Bendrijos 

pripažinimo procedūrų (14 pakeitimas), nėra visai aiškūs arba atrodo nereikalingi (19, 23, 57 

ir 67 pakeitimai), arba neatitinka Tarybos požiūrio į už pripažintų organizacijų kokybės 

valdymo sistemų įvertinimą ir sertifikavimą atsakingo subjekto įsteigimą (63, 65 ir iš dalies 

74 pakeitimas). 

IV. Išvada

Taryba mano, kad jos bendroji pozicija yra tinkamas būdas nustatyti nuostatas, susijusias su 

laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų pripažinimu Bendrijos lygiu, priimant reglamentą 

kartu su direktyva, kuriomis numatomos priemonės, kurias turės taikyti valstybės narės 

santykiuose su šiomis organizacijomis.

Bendrosios pozicijos tekste atsižvelgta į daugumą Europos Parlamento pakeitimų. Taryba 

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

pasiekti susitarimą.

____________________
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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). 
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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. 
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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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