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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (EK) Nr. .../.../

(... gada ...)

par kopīgiem noteikumiem un standartiem 

attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt 

kuģu inspekcijas un apskates

(pārstrādāts)

(Dokuments attiecas EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENIBAS 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 atzinumu 1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3,

                                               

1 OV C 318, 23.12.2006,.195. lpp.
2 OV C 229, 22.09.2006,. 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) Šī regula ir jāsaprot un jāinterpretē saskaņā ar Kopienas starptautiskajām saistībām, tostarp 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību konvenciju. 

(4) Organizācijām, kas veic kuģu inspekcijas un apskates, būtu jāspēj piedāvāt savus 

pakalpojumus visā Kopienā un konkurēt citai ar citu, uzturot vienādu drošības un vides 

aizsardzības līmeni. Tādēļ vajadzīgie to darbības profesionālie standarti būtu vienādi 

jānosaka un jāpiemēro visā Kopienā.

(5) Būtu jātiecas sasniegt šo mērķi, izmantojot pasākumus, kas ir pienācīgi saistīti ar 

Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO), darbu un, attiecīgā gadījumā, to izmanto un 

papildina. Turklāt dalībvalstīm un Komisijai būtu jāveicina SJO veikta Starptautiska atzīto 

organizāciju kodeksa izstrāde.

                                               

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) Būtu jānosaka organizāciju atzīšanas minimālie kritēriji, lai uzlabotu kuģu drošību un 

novērstu to radītu piesārņojumu. Tādēļ būtu jāstiprina Direktīvā 94/57/EK noteiktie 

minimālie kritēriji.

(7) Piešķirot sākotnēju atzīšanu organizācijām, kas vēlas saņemt pilnvarojumu darboties 

dalībvalstu vārdā, šajā regulā noteikto minimālo kritēriju ievērošanu varētu daudz 

efektīvāk izvērtēt, ja to saskaņoti un centralizēti darītu Komisija kopā ar dalībvalstīm, 

kuras pieprasa atzīšanu.

(8) Atzīšana būtu jāpiešķir, tikai pamatojoties uz organizācijas veikumu kvalitātes un drošības 

jomā. Būtu jānodrošina, lai minētās atzīšanas pakāpe visos gadījumos atbilstu faktiskajai 

attiecīgās organizācijas darbspējai. Turklāt piešķirot atzīšanu būtu jāņem vērā atzīto 

organizāciju atšķirības juridiskajā statusā un korporatīvajā struktūrā, vienlaikus turpinot 

nodrošināt šajā regulā noteikto minimālo kritēriju vienādu piemērošanu un Kopienas 

pārbaužu efektivitāti. Neatkarīgi no atzīstamās organizācijas korporatīvās struktūras tai 

būtu jāsniedz pakalpojumi visā pasaulē un tai būtu jāpiemēro pasaules mēroga nedalīta un 

solidāra atbildība.

(9) Pasākumi, kas ir vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 

1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, 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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(10) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro grozīt šo regulu, lai iestrādātu turpmākus grozījumus ar 

to saistītās starptautiskās konvencijās, protokolos, kodeksos un rezolūcijās, lai atjauninātu I 

pielikumā ietvertos minimālos kritērijus un lai pieņemtu kritērijus noteikumu un procedūru 

efektivitātes noteikšanai, kā arī atzīto organizāciju veikuma novērtēšanai attiecībā uz to 

klasificēto kuģu drošību un to izraisīta piesārņojuma novēršanu. Šie pasākumi, kuri ir 

vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus elementus, inter alia papildinot to 

ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a 

pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(11) Ir ārkārtīgi svarīgi, lai uz atzītās organizācijas nespēju izpildīt pienākumus varētu reaģēt 

ātri, efektīvi un samērīgi. Galvenais mērķis būtu labot trūkumus, lai laicīgi novērstu 

iespējamus draudus drošībai vai videi. Tādēļ Komisijai būtu jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras 

prasīt, lai atzītā organizācija īstenotu vajadzīgo preventīvo un korektīvo darbību un kā 

piespiedu pasākumus noteikt naudas sodus un periodiskus soda maksājumus. Komisijai 

būtu jāīsteno šīs pilnvaras atbilstīgi pamattiesībām un būtu jānodrošina organizācijas 

tiesības tikt uzklausītai visā procedūras laikā.
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(12) Saskaņā ar vienoto pieeju, kas aptver visu Kopienu, lēmums atsaukt organizācijas atzīšanu, 

ja tā nav izpildījusi šajā regulā izklāstītos pienākumus gadījumos, kad iepriekš minētie 

pasākumi izrādās neefektīvi vai organizācija kā citādi rada nepieļaujamu draudu drošībai 

vai videi, ir jāpieņem Kopienas mērogā, un tātad tas jādara Komisijai ar komitejas 

procedūru.

(13) Rīkojoties saskaņoti un centralizēti, var daudz efektīvāk veikt atzīto organizāciju pastāvīgu 

uzraudzību a posteriori, lai izvērtētu šīs regulas ievērošanu. Tāpēc būtu ieteicams 

Kopienas vārdā šo uzdevumu uzticēt Komisijai kopā ar dalībvalsti, kas pieprasa atzīšanu.

(14) Ir būtiski, lai Komisijas inspektoriem, uzraugot atzīto organizāciju darbības, būtu pieeja 

kuģiem un kuģu dokumentiem neatkarīgi no kuģa karoga, lai pārliecinātos vai atzītās 

organizācijas ievēro šajā regulā noteiktos minimālos kritērijus attiecībā uz visiem kuģiem 

atbilstīgi to klasifikācijai. 

(15) Atzīto organizāciju spējai ātri atklāt un izlabot savu noteikumu, procesu un iekšējās 

kontroles nepilnības ir būtiska to kuģu drošībai, ko tās pārbauda un sertificē. Šī spēja būtu 

jāstiprina ar tādas kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēmas palīdzību, kura būtu 

neatkarīga no komerciālām un politiskām interesēm, ierosinot kopīgu rīcību, lai ilgtspējīgi 

pilnveidotu visas atzītās organizācijas un nodrošinātu produktīvu sadarbību ar Komisiju.
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(16) Atzīto organizāciju noteikumi un procedūras ir būtisks faktors drošības paaugstināšanai un 

nelaimes gadījumu un piesārņojuma novēršanai. Atzītās organizācijas ir aizsākušas 

procesu, kam būtu jāizraisa to noteikumu un procedūru saskaņošana. Šis process būtu 

jāsekmē un jāatbalsta Kopienas tiesību aktos, jo tam būtu pozitīvi jāietekmē jūrniecības 

drošība un arī Eiropas kuģubūves nozares konkurētspēja.

(17) Atzīto organizāciju noteikumu saskaņošana attiecībā uz tirdzniecības kuģu konstrukciju, 

būvēšanu un periodisku apskati ir nepārtraukts process. Tādēļ prasība, lai būtu izstrādāts 

savu noteikumu kopums vai pierādītas spējas izstrādāt savu noteikumu kopumu, būtu 

jāvērtē saskaņošanas procesa kontekstā un tai nevajadzētu būt šķērslim atzīto organizāciju 

vai organizāciju, kas potenciāli pretendē uz atzīšanu, darbībām.

(18) Atzītām organizācijām būtu jāuzliek par pienākumu atjaunināt savus tehniskos standartus 

un īstenot tos vienoti, lai saskaņotu drošības noteikumus un nodrošinātu starptautisko 

noteikumu vienādu izpildi Kopienā. Ja atzīto organizāciju tehniskie standarti ir identiski 

vai ļoti līdzīgi, jāapsver savstarpēja materiālu, iekārtu un sastāvdaļu apliecību atzīšana 

attiecīgos gadījumos, vadoties pēc stingrākajiem un precīzākajiem standartiem. 

(19) Lai gan principā katrai atzītajai organizācijai vajadzētu būt atbildīgai vienīgi par tām 

daļām, ko tā ir sertificējusi, atzīto organizāciju un ražotāju atbildību noteiks atbilstīgi 

saskaņotiem noteikumiem vai, attiecīgā gadījumā, pēc piemērojamajiem tiesību aktiem 

katrā atsevišķā gadījumā.
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(20) Ņemot vērā to, ka pārredzamībai un informācijas apmaiņai ieinteresēto personu starpā, kā 

arī sabiedrības tiesībām iegūt informāciju ir būtiska nozīme avāriju novēršanā uz jūras, 

atzītajām organizācijām būtu jānodrošina ostas valstu uzraudzības iestādes ar visu tiesību 

aktos paredzēto noderīgo informāciju par kuģu stāvokli atbilstīgi katrai klasifikācijai un tā 

būtu jādara pieejama atklātībā.

(21) Ar mērķi nepieļaut kuģu klasifikācijas maiņu, ko izdara, lai izvairītos no nepieciešamiem 

remontdarbiem, atzītajām organizācijām vajadzētu savstarpēji apmainīties ar jebkuru 

noderīgu informāciju par to kuģu stāvokli, kuriem maina klasifikāciju, un vajadzības 

gadījumā iesaistīt karoga valsti.

(22) Kuģu būvētavu, iekārtu piegādātāju un kuģu īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzībai nebūtu jākavē parasti komercdarījumi un līgumos noteikti pakalpojumi starp 

pusēm.

(23) Eiropas Jūras drošības aģentūrai (EMSA), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1406/20021, 

būtu jāsniedz vajadzīgais atbalsts, lai nodrošinātu šīs regulas piemērošanu.

                                               

1 OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 
Nr. 1891/2006, (OV L 129304, 30.12.2006., 1. lpp.).
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(24) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, noteikt pasākumus, kas jāievēro 

organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates un kas darbojas 

Kopienā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādējādi 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.

(25) Pasākumi, kas jāizpilda dalībvalstīm to attiecībās ar organizācijām, kas veic kuģu 

inspekcijas un apskates, ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā Nr..../.../EK

(…) 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 1*,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

                                               

1 OV L […], […]., […]. lpp.
* OV: lūdzu, ievietojiet direktīvas, kas atrodama dokumentā 5724/08, numuru, datumu un OV 

atsauci.
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1. pants

Šajā regulā ir noteikti pasākumi, kas jāizpilda organizācijām, kuras pilnvarotas veikt inspekciju, 

apskati un kuģu sertifikāciju atbilstīgi starptautiskajām konvencijām par drošību jūrā un jūras 

piesārņojuma novēršanu, tuvinot 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 regulā piemēro šādas definīcijas:

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

b) "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;
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c) "organizācija" ir juridiska persona, tās meitasuzņēmumi vai citas tās 

kontrolē esošas juridiskas personas, kuras kopīgi vai 

atsevišķi veic uzdevumus, uz ko attiecas šī regula;

d) "kontrole" c) 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 

šī regula ;

e) "atzītā organizācija" ir organizācija, kas atzīta saskaņā ar šo regulu.

f) "pilnvarojums" ir akts, ar ko dalībvalsts pilnvaro vai deleģē pilnvaras 

atzītajai organizācijai;

g) "konvencionālā 

apliecība"

ir apliecība, ko izdevusi karoga valsts vai kas izdota tās 

vārdā saskaņā ar starptautiskajām konvencijām;

h) "noteikumi un 

procedūras"

ir atzītās organizācijas prasības attiecībā uz kuģu 

konstrukciju, būvniecību, iekārtām, apkopi un apskatēm;

i) "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 ;

j) "atrašanās vieta" ir organizācijas juridiskā adrese, valdes atrašanās vieta vai 

galvenā uzņēmējdarbības vieta.



5726/2/08 REV 2 ivi 11
DG C III LV

3. pants

1. Dalībvalstis, kas vēlas piešķirt pilnvarojumu kādai pagaidām neatzītai organizācijai, 

iesniedz atzīšanas lūgumu Komisijai, pievienojot tam pilnīgu informāciju un pierādījumus, 

kas apliecina organizācijas atbilstību I pielikumā izklāstītajiem minimālajiem kritērijiem, 

kā arī attiecībā uz prasību un tās apņemšanos ievērot 8. panta 4. punkta, 9., 10. un 11. panta 

noteikumus.

2. Komisija kopā ar attiecīgajām dalībvalstīm, kas ir iesniegušas lūgumu, novērtē 

organizācijas, par kuru atzīšanu ir iesniegts pieprasījums, lai pārliecinātos, ka šīs 

organizācijas atbilst šā panta 1. punktā minētajām prasībām un apņemas tās ievērot. 

3. Komisija saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru atsakās atzīt 

organizācijas, kuras neatbilst šā panta1. punktā minētajām prasībām vai kuru darbība tiek 

uzskatīta par nepieļaujamu draudu drošībai vai videi, pamatojoties uz kritērijiem, kas 

noteikti saskaņā ar 14. pantu.

4. pants

1. Atzīšanu piešķir Komisija saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.
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2. Atzīšanu piešķir vienīgi organizācijām, kas atbilst 3. pantā minētajām prasībām.

3. Atzīšanu piešķir attiecīgai juridiskai struktūrvienībai, kas ir organizācijas mātesuzņēmums 

visām vienībām, kas ir atzītās organizācijas sastāvā. Atzīšana attiecas uz visām 

juridiskajām vienībām, kas palīdz nodrošināt to, ka minētā organizācija nodrošina to 

pakalpojumus pasaules mērogā.

4. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru, var 

ierobežot atzīšanu, nosakot to attiecībā uz noteiktiem kuģu tipiem, noteikta izmēra kuģiem, 

noteiktiem izmantošanas veidiem vai to kombināciju saskaņā ar attiecīgās organizācijas 

pierādīto darbspēju un pieredzi. Šādā gadījumā Komisija paziņo iemeslus šādam 

ierobežojumam un nosacījumus, ar kuriem ierobežojumu atcels vai paplašinās. Šo 

ierobežojumu var pārskatīt jebkurā laikā.

5. Komisija sagatavo un regulāri papildina to organizāciju sarakstu, kas atzītas saskaņā ar šo 

pantu. Minēto sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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5. pants

Ja Komisija uzskata, ka atzītā organizācija vairs neatbilst I pielikumā izklāstītajiem minimālajiem 

kritērijiem vai nepilda savus pienākumus atbilstīgi šai regulai vai ka atzītās organizācijas drošības 

un piesārņojuma novēršanas rādītāji ir ievērojami pasliktinājušies, tomēr neradot nepieļaujamu 

draudu drošībai vai videi, tā prasa attiecīgajai atzītajai organizācijai noteiktā termiņā veikt 

vajadzīgo preventīvo un korektīvo darbību, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību minētajiem 

minimālajiem kritērijiem un visu pienākumu izpildi, un jo īpaši novērst iespējamu draudu drošībai 

vai videi vai citādi novērst šādas rādītāju pasliktināšanās iemeslus.

Preventīvā un korektīvā darbība var būt arī pagaidu aizsardzības pasākumi, ja iespējamais drauds 

drošībai vai videi ir tiešs.

Tomēr, neatkarīgi no nepieciešamības veikt pasākumu tūlītēju izpildi, Komisija visām dalībvalstīm, 

kuras attiecīgai organizācijai ir devušas pilnvarojumu, sniedz iepriekšēju paziņojumu par 

pasākumiem, ko tā paredzējusi veikt.
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6. pants

1. Papildus pasākumiem, kas veikti atbilstīgi 5. pantam, Komisija saskaņā ar 12. panta 

2. punktā minēto konsultāciju procedūru var noteikt naudas sodus atzītajai organizācijai,

a) kura nopietni vai atkārtoti nav pildījusi I pielikumā izklāstītos minimālos kritērijus 

vai savus pienākumus atbilstīgi 8. panta 4. punktam, 9., 10. un 11. pantam vai kuras 

pasliktinošies rādītāji atklāj ļoti nopietnus tās struktūras, sistēmu, procedūru vai 

iekšējās kontroles trūkumus; vai

b) kura saskaņā ar 8. panta 1. punktu veiktās novērtēšanas laikā apzināti sniegusi 

Komisijai nepareizu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju vai kā citādi kavējusi 

minēto novērtēšanu.

2. Neskarot šā panta 1. punktu, Komisija var noteikt minētajai atzītajai organizācijai

periodiskus soda maksājumus, ja organizācija neīsteno Komisijas pieprasīto preventīvo un 

korektīvo darbību vai nepamatoti kavējas, līdz prasītā darbība tiek pilnībā īstenota.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie sodi un periodiskie maksājumi ir efektīvi un samērīgi gan 

attiecībā uz lietas smaguma pakāpi, gan attiecībā uz attiecīgās atzītās organizācijas 

saimniecisko stāvokli, ņemot vērā, jo īpaši, cik lielā mērā bijusi apdraudēta drošība vai 

vides aizsardzība.
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Tos uzliek tikai pēc tam, kad attiecīgajai atzītajai organizācijai un attiecīgajām dalībvalstīm 

ir dota iespēja iesniegt savus apsvērumus.

Kopējā uzlikto sodu un periodisko maksājumu summa nepārsniedz 5 % no atzītās 

organizācijas vidējā kopējā apgrozījuma iepriekšējo trīs gadu laikā, veicot tādu 

saimniecisko darbību, uz kuru attiecas šī regula.

4. Eiropas Kopienu Tiesas neierobežotā jurisdikcijā ir pārskatīt lēmumus, ar ko Komisija ir 

uzlikusi naudas sodu vai periodisku soda maksājumu. Tā var atcelt, samazināt vai 

palielināt noteikto naudas sodu vai periodisko soda maksājumu.

7. pants

1. Komisija atsauc tādu organizāciju atzīšanu,

a) kuras nopietni vai atkārtoti nav pildījušas I pielikumā izklāstītos minimālos kritērijus 

vai savus pienākumus atbilstīgi šai regulai tādā apjomā, ka rodas nepieļaujams 

drauds drošībai vai videi; 

b) kuru atkārtotas un nopietnas nespējas garantēt drošību un novērst piesārņojumu dēļ 

rodas nepieļaujams drauds drošībai vai videi;

c) kuras neļauj vai atkārtoti kavē Komisiju veikt to novērtējumu;
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d) kuras nemaksā naudas sodus un/vai periodiskos soda maksājumus, kas minēti 

6. panta 1.un 2. punktā; vai

e) kuras mēģina iegūt finansējumu vai atmaksu saistībā ar jebkādiem naudas sodiem, 

kas tām noteikti saskaņā ar 6. pantu.

2. Saistībā ar šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu Komisija pieņem lēmumu, pamatojoties 

uz pieejamo informāciju, tostarp

a) sava attiecīgās atzītās organizācijas novērtējuma rezultātiem, kas veikts saskaņā ar 

8. panta 1. punktu;

b) ziņojumiem, ko iesniegušas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas ../../EK* 10. pantu;

c) tādu nelaimes gadījumu analīzi, kuros iesaistīti kuģi, kurus klasificējusi atzītā 

organizācija;

d) jebkuru 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto nepilnību atkārtošanos;

e) to, cik lielā mērā ir ietekmēta atzītās organizācijas klasificētā flote, un

f) 6. panta 2. punktā minēto pasākumu neefektivitāti.

3. Par atzīšanas atsaukšanu lemj Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts lūguma 

saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru un pēc tam, kad attiecīgajai 

atzītajai organizācijai ir dota iespēja iesniegt savus apsvērumus.

                                               

* OV: lūdzu, ievietojiet 25. apsvērumā minētās direktīvas numuru.
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8. pants

1. Komisija kopā ar dalībvalsti, kas iesniegusi attiecīgo atzīšanas pieprasījumu, regulāri un ne 

retāk kā vienreiz divos gados novērtē visas atzītās organizācijas, lai pārliecinātos, ka tās 

pilda pienākumus saskaņā ar šo regulu, un atbilst I pielikumā izklāstītajiem minimālajiem

kritērijiem. Novērtējumu veic tikai attiecībā uz tām organizācijas darbībām, uz kurām 

attiecas šīs regulas darbības joma.

2. Izvēloties atzītās organizācijas novērtēšanai, Komisija velta īpašu uzmanību atzītās 

organizācijas drošības un piesārņojuma novēršanas rādītājiem, nelaimes gadījumu skaitam 

un ziņojumiem, ko ir sagatavojušas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas …/…/EK 
* 10. pantu.

3. Veicot šo novērtējumu, var apmeklēt atzītās organizācijas reģionālās filiāles, kā arī izlases 

veidā veikt gan ekspluatācijā nodotu, gan pašlaik būvētu kuģu inspekcijas nolūkā revidēt 

atzītās organizācijas darbu. Šajā gadījumā Komisija, atkarībā no apstākļiem, informē 

dalībvalsti, kurā atrodas reģionālā filiāle. Komisija nodod dalībvalstīm ziņojumu ar 

novērtējuma rezultātiem.

4. Katra atzītā organizācija ik gadu nodod 12. panta 1. punktā minētās komitejas rīcībā savas 

kvalitātes nodrošinājuma sistēmas pārskatīšanas rezultātus.

                                               

* OV: lūdzu, ievietojiet 25. apsvērumā minētās direktīvas numuru.
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9. pants

1. Atzītās organizācijas nodrošina Komisijai piekļuvi informācijai, kas vajadzīga, lai veiktu 8.

panta 1. punktā minēto novērtējumu. Nevar atsaukties uz līgumu noteikumiem, lai šo 

piekļuvi liegtu.

2. Atzītās organizācijas, sazinoties ar kuģu īpašniekiem vai operatoriem attiecībā uz 

konvencionālo apliecību vai klasifikācijas apliecību izdošanu kuģim, nodrošina, ka šāda 

izdošana notiek ar nosacījumu, ka puses neiebilst, ka Komisijas inspektoriem ir piekļuve 

minētajam kuģim, lai darbotos atbilstīgi 8. panta 1. punktam.

10. pants

1. Atzītās organizācijas regulāri apspriežas savā starpā, lai nodrošinātu noteikumu un 

procedūru savstarpēju atbilstību un mēģinātu tos saskaņot un piemērot. Tās savstarpēji 

sadarbojas, lai panāktu vienādu starptautisko konvenciju interpretāciju, neskarot karoga 

valstu pilnvaras. Atzītās organizācijas vajadzības gadījumā vienojas par tehniskiem un 

procedūras nosacījumiem, ar kādiem tās savstarpēji atzīs attiecīgos materiālu, iekārtu un 

sastāvdaļu apliecības, kas balstīti uz vienādiem standartiem, vadoties pēc stingrākajiem un 

precīzākajiem standartiem. 

Ja nopietnu drošības iemeslu dēļ nav iespējams panākt vienošanos par savstarpēju atzīšanu, 

atzītās organizācijas skaidri paziņo šādus iemeslus.
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Ja atzītā organizācija ar inspekcijas palīdzību vai citādi konstatē, ka kāds materiāls, iekārta 

vai sastāvdaļa neatbilst tās apliecībai, minētā organizācija var atteikties atļaut izvietot uz 

kuģa šo materiālu, iekārtu vai sastāvdaļu. Atzītā organizācija nekavējoties informē citas 

atzītās organizācijas, paskaidrojot atteikuma iemeslus.

Atzītās organizācijas klasifikācijas vajadzībām atzīst apliecības kuģu aprīkojumam ar 

stūres rata marķējumu, saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/98/EK (1996. gada 20. 

decembris) par kuģu aprīkojumu 1.

Tās iesniedz Komisijai un dalībvalstīm regulārus ziņojumus par galvenajiem 

sasniegumiem standartu izstrādē un materiālu, iekārtu un sastāvdaļu apliecību savstarpējā 

atzīšanā.

2. Komisija, pamatojoties uz neatkarīgi veiktu pētījumu, līdz … * iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par noteikumu un procedūru saskaņošanas procesa panākumiem 

un par materiālu, iekārtu un sastāvdaļu apliecību savstarpējo atzīšanu.

3. Atzītās organizācijas sadarbojas ar ostas valsts kontroles iestādi gadījumos, kad ir iesaistīts 

kāds to klasifikācijas kuģis, jo īpaši, lai atvieglotu ziņoto trūkumu vai citu neatbilstību 

izlabošanu.

                                               

1 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.). 

* OV: piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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4. Atzītās organizācijas nosūta visām dalībvalstu administrācijām, kas ir piešķīrušas 

Direktīvas …/…/EK * 3. pantā paredzētos pilnvarojumus, un Komisijai visas vajadzīgās 

ziņas par saviem reģistrētajiem kuģiem, klasifikācijas nodošanu citai organizācijai, maiņu, 

apturēšanu un atcelšanu neatkarīgi no tā, ar kādu karogu šie kuģi kuģo.

Informāciju par klasifikācijas nodošanu citai organizācijai, maiņu, apturēšanu un atcelšanu, 

arī informāciju par nokavētām apskatēm, neievērotiem ieteikumiem, klasifikācijas 

nosacījumiem, ekspluatācijas apstākļiem vai ekspluatācijas ierobežojumiem, kas noteikti 

attiecībā uz to reģistrētajiem kuģiem neatkarīgi no tā, ar kādu karogu tie kuģo, elektroniski 

paziņo arī kopīgajai pārbaužu datubāzei, ko dalībvalstis izmanto, lai īstenotu 

Direktīvu …/…/EK *, to dara tajā pašā laikā, kad to reģistrē atzītā organizācija pati savā 

sistēmām, un nekādā gadījumā vēlāk par 72 stundām pēc notikuma, par kuru ir pienākums 

sniegt informāciju. Minēto informāciju, izņemot tos ieteikumus un nosacījumus attiecībā 

uz klasifikāciju, kas vēl ir spēkā, ievieto atzīto organizāciju interneta mājas lapā. 

5. Atzītās organizācijas neizdod konvencionālās apliecības tiem kuģiem, neatkarīgi no to 

karoga, kam ir noņemta klasifikācija vai tiek mainīta klasifikācija aiz drošības 

apsvērumiem, kamēr karoga valsts kompetentajai administrācijai nav dota iespēja 

piemērotā termiņā sniegt atzinumu par to, vai ir vajadzīga vispusīga inspekcija.

                                               

* OV: lūdzu, ievietojiet 25. apsvērumā minētās direktīvas numuru.
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6. Klasifikāciju nododot no vienas atzītās organizācijas citai, nodošanas organizācija bez 

liekas kavēšanās sniedz saņēmēja organizācijai pilnu kuģa dokumentāciju un jo īpaši to 

informē par:

a) jebkādām nokavētām apskatēm;

b) jebkādiem neievērotiem ieteikumiem vai klasifikācijas nosacījumiem;

c) ekspluatācijas nosacījumiem, kas ieviesti attiecībā uz šo kuģi, un

d) ekspluatācijas ierobežojumiem, kas ieviesti attiecībā uz šo kuģi.

Saņēmēja organizācija var izdot jaunas kuģa apliecības tikai pēc veiksmīgas visu nokavēto 

apskašu veikšanas un visu to neievēroto ieteikumu vai klasifikācijas nosacījumu izpildes, 

kas sniegti attiecībā uz kuģi, kā to ir norādījusi nodošanas organizācija.

Pirms apliecību izdošanas saņēmēja organizācijai ir jāpaziņo nodošanas organizācijai par 

apliecību izdošanas datumu un jāapstiprina diena, vieta un pasākumi, kas veikti sakarā ar 

katru nokavēto apskati, neievēroto ieteikumu un neievērotiem klasifikācijas nosacījumiem.
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Atzītās organizācijas nosaka un īsteno atbilstīgas kopējas prasības attiecībā uz 

klasifikācijas nodošanu, ja vajadzīgi īpaši piesardzības pasākumi. Minētie gadījumi attiecas 

vismaz uz klasifikācijas nodošanu kuģiem, kas ir 15 gadus veci un vecāki, kā arī uz

klasifikācijas nodošanu no neatzītās organizācijas atzītajai organizācijai.

Atzītās organizācijas savstarpēji sadarbojas, lai panāktu šā punkta pienācīgu izpildi.

11. pants

1. Atzītās organizācijas līdz …* saskaņā ar piemērojamiem starptautiskiem kvalitātes 

standartiem izveido un uztur neatkarīgu kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēmu, 

kurā kā padomdevēji var piedalīties attiecīgas profesionālas asociācijas, kas darbojas 

kuģniecības nozarē. 

2. Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēma veic šādus uzdevumus:

a) atzīto organizāciju kvalitātes vadības sistēmu periodiska novērtēšana saskaņā ar ISO 

9001 kvalitātes standartu kritērijiem,

b) atzīto organizāciju kvalitātes vadības sistēmu sertificēšana, ietverot organizācijas, 

kuru atzīšana ir lūgta saskaņā ar 3. pantu,

                                               

* OV: 24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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c) starptautiski atzītu kvalitātes vadības standartu interpretāciju izdošana, jo īpaši, lai 

ņemtu vērā atzītu organizāciju būtības un pienākumu īpatnības, un 

d) atsevišķu un kolektīvu ieteikumu izstrāde atzīto organizāciju, procesu un iekšējās 

kontroles mehānismu uzlabošanai.

3. Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēmai ir vajadzīgā pārvaldība un pilnvaras, lai 

tā darbotos neatkarīgi no atzītajām organizācijām, un tai ir vajadzīgie līdzekļi, lai veiktu 

savus pienākumus efektīvi un atbilstīgi augstākajiem profesionālajiem standartiem. 

Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēma noteiks savas darba metodes un 

reglamentu.

4. Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēma pieņem gada darba plānu.

5. Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēma var lūgt citu ārējo kvalitātes novērtētāju 

struktūru palīdzību.

6. Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas sistēma sniedz ieinteresētajām personām, tostarp 

karoga valstīm un Komisijai pilnīgu informāciju par savu darba plānu, kā arī par saviem 

atzinumiem un ieteikumiem jo īpaši attiecībā uz situācijām, kad drošība varētu būt 

apdraudēta.

7. Komisija periodiski izvērtē novērtēšanas un sertificēšanas sistēmu.
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8. Komisija ziņo dalībvalstīm par sava novērtējuma rezultātiem un turpmākiem pasākumiem 

pēc novērtējuma.

12. 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 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. 

pantu.

3. 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.

4. 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.

13. pants

1. Šo regulu, nepaplašinot tās darbības jomu, var grozīt, lai atjauninātu I pielikumā iekļautos 

minimālos kritērijus, jo īpaši ņemot vērā attiecīgos SJO lēmumus.

                                               

1 OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 
Nr. 93/2007 (OV L 22, 31.1.2007., 12. lpp.).
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Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus elementus, pieņem saskaņā ar 

12. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Grozījumus starptautiskajās konvencijās, kas noteiktas šīs regulas 2. panta b) punktā, var 

neattiecināt uz šīs regulas darbības jomu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu.

14. pants

1. Komisija pieņem un publicē:

a) kritērijus atzīto organizāciju noteikumu un procedūru, kā arī veikuma novērtēšanai 

attiecībā uz drošību un piesārņojuma novēršanu no to klasificētiem kuģiem, īpaši 

ņemot vērā datus, kas iegūti, izmantojot Parīzes Saprašanās memorandu par valsts 

kontroli ostās un/vai tamlīdzīgas shēmas; un

b) kritērijus, ar kuriem var ņemt vērā īpašus apstākļus, kas ietekmē mazākas vai šauri 

specializētas organizācijas, lai noteiktu gadījumus, kad šādi rādītāji uzskatāmi par 

nepieļaujamu draudu drošībai vai videi.

Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus elementus, to papildinot, pieņem 

saskaņā ar 12. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.
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2. Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus elementus, to papildinot, attiecībā 

uz 6. panta un, attiecīgā gadījumā, uz 7. panta īstenošanu, pieņem saskaņā ar 12. panta 

4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3. Neskarot I pielikumā iekļauto minimālo kritēriju tūlītēju piemērošanu, Komisija saskaņā ar 

12. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru var pieņemt noteikumus par to 

interpretāciju un var apsvērt mērķu noteikšanu vispārīgajiem minimālajiem kritērijiem, kas 

izklāstīti I pielikuma A daļas 3. punktā.

15. pants

1. Organizācijām, kam, šai regulai stājoties spēkā, ir piešķirta atzīšana saskaņā ar Direktīvu 

94/57/EK, saglabā savu atzīšanu, ievērojot 2. punktu.

2. Neskarot 5. un 7. pantu, Komisija līdz …* atkārtoti pārbauda visas ierobežotās atzīšanas, 

kas piešķirtas atbilstīgi Direktīvai 94/57/EK, ņemot vērā šīs regulas 4. panta 3. punktu, lai 

saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru lemtu, vai ierobežojumi 

jāaizstāj ar citiem vai jāatceļ. Ierobežojumi paliek spēkā līdz Komisijas lēmuma 

pieņemšanai.

                                               

* OV: divpadsmit mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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16. pants

Veicot novērtēšanu atbilstīgi 8. panta 1. punktam, Komisija pārliecinās, vai atzīšanas turētājs ir 

organizācijas attiecīgā juridiskā vienība, uz kuru attiecas šīs regulas noteikumi. Ja tā nav, Komisija,

pieņem lēmumu, grozot minēto atzīšanu.

Ja Komisija groza atzīšanu, dalībvalstis pielāgo savus līgumus ar organizāciju, lai ņemtu vērā 

grozījumu.

17. pants

Komisija reizi divos gados informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šīs regulas piemērošanu.

18. pants

Atsauces Kopienas un valstu tiesību aktos uz Direktīvu 94/57/EK uzskata attiecīgi par atsaucēm uz 

šo regulu, un tās jālasa saistībā ar atbilsmju tabulu II pielikumā.
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19. pants

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

Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

, 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I PIELIKUMS

MINIMĀLIE KRITĒRIJI ORGANIZĀCIJĀM

(KĀ MINĒTS 3. PANTĀ)

A. VISPĀRĪGIE MINIMĀLIE KRITĒRIJI

1. Atzītajai organizācijai jābūt juridiskas personas statusam valstī, kurā tā atrodas. Tās 

pārskati ir neatkarīga revidenta apliecināti.

2. Atzītajai organizācijai ir ar dokumentiem jāpierāda plaša pieredze tirdzniecības kuģu 

projektēšanas un uzbūves novērtēšanā.

3. Atzītajai organizācijai pastāvīgi jābūt ievērojamam vadības, tehniskajam, apkalpes 

un izpētes personālam, kas atbilst flotes lielumam tās kuģu klasifikācijā, flotes 

sastāvam un organizācijas dalībai kuģu būvē un pārveidošanā. Atzītajai organizācijai, 

kad vajadzīgs, un pēc vajadzības jāspēj atvēlēt katrai darba vietai līdzekļus un 

personālu, kas atbilst uzdevumiem, kuri veicami saskaņā ar 6. un 7. vispārīgo 

minimālo kritēriju un ar īpašajiem minimālajiem kritērijiem, kā norādīts B daļā.

4. Atzītajai organizācijai ir jābūt un tai jāpiemēro pašas vispārēju tirdzniecības kuģu 

projektēšanas, uzbūves un regulāras apskates noteikumu un procedūru kopums, kas 

atbilst starptautiskiem standartiem, vai tai ir jāpierāda savas spējas pieņemt un 

piemērot šādu noteikumu kopumu. Noteikumus un procedūras jāpublicē un 

periodiski jāprecizē un jāuzlabo, izmantojot pētniecības un attīstības programmas.
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5. Atzītajai organizācijai jābūt savam kuģu reģistram, ko tā publicē katru gadu vai ko 

uztur publiski pieejamā elektroniskā datu bāzē.

6. Atzītā organizācija nedrīkst būt atkarīga no kuģu īpašniekiem vai būvētājiem un 

citām personām, kas kā uzņēmēji piedalās kuģu būvēšanā, aprīkošanā, remontdarbos 

vai ekspluatācijā. Atzītās organizācijas ieņēmumi nedrīkst būt būtiski atkarīgi tikai 

no viena komercuzņēmuma. Atzītā organizācija nedrīkst veikt atbilstīgi klasifikācijai 

vai tiesību aktos noteiktos uzdevumus, ja tā ir kuģu īpašniece vai operators un ja to 

saista lietišķas, personiskas vai radnieciskas attiecības ar kuģu īpašnieku vai 

operatoru. Šis nesaderības noteikums attiecas arī uz inspektoriem, ko nodarbina 

atzītā organizācija.

7. Atzītajai organizācijai jādarbojas saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti pielikumā 

SJO Rezolūcijai A.789(19) par tādu atzīto organizāciju apskates un sertificēšanas 

funkcijām, kuras darbojas administrācijas vārdā, ciktāl tie attiecas uz jautājumiem, 

kas ietilpst šīs regulas darbības jomā.

B. ĪPAŠIE MINIMĀLIE KRITĒRIJI

1. Atzītajai organizācijai jānodrošina savu īpašo inspektoru vai — izņēmuma un 

pienācīgi pamatotos gadījumos — citu atzītu organizāciju īpašo inspektoru darbību 

visā pasaulē.

2. Atzītās organizācijas darbību jāreglamentē ar ētikas kodeksu.
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3. Atzīto organizāciju jāvada un jāpārvalda tā, lai nodrošinātu informācijas 

konfidencialitāti, ko prasa administrācija.

4. Atzītajai organizācijai jāsniedz administrācijai, Komisijai un interesentiem būtisku

informāciju.

5. Atzītā organizācija, tās inspektori un tehniskais personāls darbojas, nenodarot 

kaitējumu kuģu būvētavu, iekārtu piegādātāju un kuģu īpašnieku intelektuālā 

īpašuma tiesībām, tostarp patentiem, zinātībai vai jebkādām citām zināšanām, kuru 

izmantojums ir tiesiski aizsargāts Kopienas vai valstu mērogā; neskarot dalībvalstu 

un Komisijas vērtēšanas pilnvaras, jo īpaši saskaņā ar 9. pantu, attiecīga atzītā 

organizācija vai tās nodarbināti inspektori un tehniskais personāls nekādā gadījumā 

nedrīkst nodod citām personām vai izpaust komerciāli svarīgu informāciju, kas 

iegūta, veicot kuģu būvēšanas vai remonta inspekciju, pārbaudi vai pārraudzību.

6. Atzītās organizācijas vadībai rakstiski jāformulē sava stratēģija un mērķi, kā arī 

saistības attiecībā uz kvalitāti un jānodrošina to, ka šo stratēģiju apzinās, ievēro un 

atbalsta jebkurā atzītās organizācijas līmenī. Atzītās organizācijas stratēģijai 

jāattiecas uz drošības un piesārņojuma novēršanas mērķiem un rādītājiem.
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7. Atzītajai organizācijai jānodrošina, ka:

a) tās noteikumus un procedūras izstrādā un izmanto plānveidīgi;

b) tās noteikumus un procedūras ievēro, un pastāv iekšēja sistēma pakalpojumu 

kvalitātes noteikšanai saistībā ar šiem noteikumiem un procedūrām ;

c) ievēro prasības, kas izriet no obligātajiem pienākumiem, kuru veikšanai atzītā 

organizācija ir saņēmusi pilnvarojumu, un pastāv iekšēja sistēma pakalpojumu 

kvalitātes noteikšanai saistībā ar starptautisko konvenciju izpildi;

d) ir rakstiski noteikta to darbinieku kompetence, pilnvaras un savstarpējās 

saistības, kuru darbs ietekmē atzītās organizācijas pakalpojumu kvalitāti;

e) jebkuru darbu veic kontrolētos apstākļos;

f) pastāv uzraudzības sistēma, ar ko pārrauga inspektoru, tehniskā un 

administratīvā personāla rīcību un darbu, kuri ir nodarbināti atzītajā 

organizācijā;

g) inspektori sīki pārzina konkrēto kuģu tipu, uz kura viņi veic savus pienākumus 

saistībā ar veicamo apskati un attiecīgām piemērojamām prasībām;



5726/2/08 REV 2 ivi 5
I PIELIKUMS DG C III LV

h) ir īstenota sistēma inspektoru kvalifikācijai un to zināšanu pastāvīgai

atjaunošanai;

i) tiek glabāti uzskaites dati, kas atspoguļo vajadzīgo standartu ievērošanu 

saistībā ar veiktajiem pakalpojumiem, un efektīvi darbojas kvalitātes 

nodrošināšanas sistēma;

j) visās nodaļās pastāv vispārēja plānotas un dokumentāri apstiprinātas iekšējās 

revīzijas sistēma attiecībā uz darbībām, kas vērstas uz kvalitātes 

nodrošināšanu;

k) obligātās apskates un inspekcijas, kas noteiktas Saskaņotajā apskates un 

sertifikācijas sistēmā, kuru veikšanai atzītā organizācija ir saņēmusi 

pilnvarojumu, veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti pielikumā un 

papildinājumā SJO Rezolūcijai A.948(23) par Apskates pamatnostādnēm 

atbilstīgi Saskaņotajai apskates un sertifikācijas sistēmai;

l) pastāv skaidra un tieša pienākumu sadale un to pārraudzība starp atzītās 

organizācijas centrālo un reģionālajām nodaļām, kā arī starp atzītajām 

organizācijām un to inspektoriem.

8. Atzītajai organizācijai jābūt izstrādātai, īstenotai un uzturētai efektīvai iekšējai 

kvalitātes sistēmai, kas pamatojas uz starptautiski atzītu kvalitātes standartu 

attiecīgajām daļām, kā arī atbilst EN ISO/IEC 17020:2004 (inspekcijas iestādes) un 

EN ISO 9001:2000 standartiem, kurus interpretējusi un sertificējusi kvalitātes 

novērtēšanas un sertificēšanas sistēma, kas minēta 11. panta 1. punktā.
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9. Atzītās organizācijas noteikumiem un procedūrām jābūt īstenotām tā, lai 

organizācija, pamatojoties pati uz savām zināšanām un spriedumu, varētu sagatavot 

uzticamu un objektīvu deklarāciju par attiecīgo kuģu drošību, izmantojot 

klasifikācijas apliecības, uz kurām pamatojoties var izdot konvencionālās apliecības.

10. Atzītajai organizācijai jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem, lai, izmantojot augstas 

kvalifikācijas profesionāļus, un saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti pielikumā SJO 

Rezolūcijai A.913 (22) par pamatnostādnēm, administrācijām ieviešot Starptautisko 

drošības vadības (ISM) kodeksu, novērtētu drošības vadības sistēmas izmantošanu un 

uzturēšanu gan krastā, gan uz kuģiem, kuri būtu jāsertificē.

11. Atzītajai organizācijai ir jāļauj administrācijas pārstāvjiem un citām ieinteresētajām 

pusēm piedalīties savu noteikumu un procedūru izstrādāšanā.
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II PIELIKUMS

ATBILSMJU TABULA

Direktīva 94/57/EK Direktīva Nr / /EK * Šī regula

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

                                               

* OV: lūdzu ierakstīt 25. apsvērumā minētās direktīvas numuru.
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3. pants 3. pants

4. panta 1. punkta pirmais 

teikums

- 3. panta 1. punkts

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

6. panta 5. punkts -

7. pants 6. pants 12. pants
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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

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., 4. punkts

- -

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

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



5726/2/08 REV 2 ivi 4
II PIELIKUMS DG C III LV

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., 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, 

trešā, piektā daļa

- 10. panta 6. punkta ceturtā daļa
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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



5726/2/08 REV 2 ADD 1 ivi 1
DG C III LV

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

Luksemburgā, 2008.gada 6.jūnijā
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2005/0237B (COD)

5726/2/08
REV 2 ADD 1

MAR 15
ENV 38
CODEC 93

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS
Temats: Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2008.gada 6.jūnijā, lai pieņemtu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu par kopīgiem noteikumiem un standartiem 
attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus 
(pārstrādāts dokuments)

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS



5726/2/08 REV 2 ADD 1 ivi 2
DG C III LV

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: projekts Direktīvai par kopīgiem 

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

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

(pārstrādāts dokuments) un Regula par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz 

organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāts 

dokuments). Šis dokuments attiecas uz Komisijas priekšlikuma daļu, kas veido pārstrādāto 

regulu. 2

Pēc juridiskās/ lingvistiskās redakcijas Padome pieņēma kopējo nostāju 2008. gada 6. jūnijā.

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

Reģionu komitejas atzinumu 4. Daudzus Eiropas Parlamenta grozījumus, kas pieņemti 

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 attiecībā uz organizācijām, kas veic kuģu 
pārbaudes un izsniedz kuģu sertifikātus, – tā sauktajām "pilnvarotajām 
organizācijām". Turklāt dažus noteikumus spēkā esošajā direktīvā groza, lai 
vienkāršotu vai saskaņotu, vai lai nostiprinātu pašreizējos noteikumus, piem., stiprinot 
atzītu organizāciju kontroli un reformējot sodu sistēmu, kurus vērš pret tiem, kas 
neatbilst obligātajiem atzīšanas kritērijiem. 

                                               
1 Komisija 2006. gada 30. janvārī nosūtīja priekšlikumu direktīvai par kopīgiem noteikumiem 

un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un 
apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā, 
(dok. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

2 Padomes Kopējā nostāja par direktīvas projektu izklāstīta dok. 5724/08, ar to saistītā 
deklarācija un paskaidrojumi – dok. 5724/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006 of 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. Nr. 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, Padomes struktūru diskusijās, bija Komisijas ierosinātā tiesību akta 

veids. 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 politiskās vienošanās dokumentā vienojās sadalīt tekstu divos atsevišķos 

instrumentos – direktīvā un regulā. Direktīva aptver dalībvalstīm adresētus noteikumus par to 

attiecībām ar pilnvarotām organizācijām, bet regulā ietverti visi noteikumi, kas attiecas uz 

atzīšanu Kopienas līmenī, t.i., kā Komisija piešķir un atsauc pilnvaras, pienākumi un kritēriji, 

kas jāizpilda organizācijām, ko Kopiena var pilnvarot, kā arī iespējamās sankcijas pret 

pilnvarotām organizācijām, kas šos pienākumus un kritērijus nespēj izpildīt.

b) Galvenie jautājumi, kas saistīti ar Direktīvu

Papildus lēmumam iekļaut jaunā regulā visus noteikumus, kas saistīti ar tādu organizāciju 

atzīšanu Kopienas līmenī, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, Padome 

uzskatīja par piemērotu izdarīt šajos noteikumos grozījumus skaidrības labad vai pamatojoties 

uz šādiem apsvērumiem:
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1) Atzīšanas joma un obligāti atzīšanas kritēriji

Padome, kā arī Eiropas Parlaments uzskata, ka svarīgi ir uzsvērt: lai atzītu pilnvarotu 

organizāciju, neatkarīgi no tās korporatīvās struktūras, šai organizācijai jāsniedz pakalpojumi 

pasaules mērogā. Ierobežotas atzīšanas gadījumā ar vienoto nostāju nodrošina pārskatāmību 

par ierobežojuma cēloņiem un noteikumiem to grozīt. Lai izvairītos pazemināt obligātos 

atzīšanas kritērijus, kopējā nostājā ir paredzēts ar komitoloģijas procedūru paredzēt 

noteikumus par šo kritēriju interpretāciju un mērķiem, īpaši attiecībā uz darbinieku skaitu, kas 

nodarbināti pilnvarotajā organizācijā.

2) Naudas sodu noteikšana pilnvarotajai organizācijai

Pēc Padomes uzskatiem konsultāciju procedūrā dalībvalstīm ir jāpaziņo par visiem Komisijas 

pieņemtajiem lēmumiem uzlikt naudas sodus pilnvarotajām organizācijām, kas nepilda regulā 

noteiktos pienākumus.

3) Pilnvaroto organizāciju noteikumu un procedūru saskaņošana un izdoto sertifikātu 

savstarpēja atzīšana

Padome apstiprina Komisijas priekšlikumu mudināt pilnvarotās organizācijas turpināt 

noteikumu un procedūru saskaņošanu un apsvērt, kādos gadījumos savstarpēji atzīt materiālu, 

iekārtu un sastāvdaļu sertifikātus. Tomēr kopējā nostāja aptver arī drošības klauzulu kopumu. 

Tas attiecas uz gadījumiem, kad pilnvarotas organizācijas nevar vienoties par sertifikātu 

savstarpēju atzīšanu, vai uz gadījumiem, kad apstiprinās, ka materiāls, iekārta vai sastāvdaļa 

neatbilst sertifikātam.

Eiropas Parlaments lūdz Komisiju sniegt ziņojumu par sasniegto līmeni pilnvaroto 

organizāciju noteikumu un procedūru saskaņošanas procesā un par izdoto sertifikātu 

savstarpēju atzīšanu.
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4) Pilnvaroto organizāciju kvalitātes vadības sistēmu novērtējums un sertificēšana

Padome lielos vilcienos pilnīgi piekrīt Komisijas priekšlikumam, ka pilnvarotās organizācijas 

veido vienību, kas ir atbildīga par to kvalitātes vadības sistēmu novērtējumu un sertificēšanu. 

Lielākoties saskaņā ar Eiropas Parlamenta veikto grozījumu Padome kopējā nostājā uzsver, 

ka tas būtu veicams atbilstīgi piemērojamiem starptautiskiem kvalitātes standartiem un ņemot 

vērā attiecīgo kuģniecības nozares profesionālo asociāciju padomus.

Īpašs turpmāku Padomes grozījumu mērķis attiecībā uz noteikumiem, kas saistīti ar kvalitātes 

novērtējumu un sertifikācijas sistēmu, ir pilnveidot šīs vienības uzdevumus un skaidri noteikt, 

ka šai vienībai ir jāparedz pārvaldība un kompetences, lai rīkotos neatkarīgi no pilnvarotām 

organizācijām.

5) Regulatīvās kontroles procedūras ieviešana

Saskaņā ar grozīto komitoloģijas lēmumu 6 Padome kopējā nostājā ietver regulatīvo kontroles 

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

grozījumiem, lai atjauninātu obligātos atzīšanas kritērijus un lai kritērijus pielāgotu 

noteikumu un procedūru, kā arī veikuma novērtēšanai attiecībā uz drošību un piesārņojuma 

novēršanu.

                                               
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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III. Grozījumi

Kopējā nostājā tieši, daļēji vai pēc būtības ir iekļauti daudzi grozījumi, ko Eiropas Parlaments 

pieņēmis pirmā lasījumā: grozījums Nr. 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 un 74.

Attiecīgie noteikumi bieži saskan ar grozījumiem, bet nav identiski, jo teksts bija jāpielāgo 

pēc sākotnējā priekšlikuma sadalīšanas divos atsevišķos instrumentos.

Pārējie grozījumi nebija pieņemami, jo Padome uzskata, ka tie neatbilst Kopienas atzīšanas 

procedūrām (grozījums Nr. 14), nav pilnībā skaidri vai šķiet lieki (grozījums Nr. 19, 23, 57 un 

67), vai neatbilst Padomes pieejai izveidot vienību, kas ir atbildīga par pilnvarotu organizāciju 

kvalitātes vadības sistēmu novērtējumu un sertificēšanu (grozījums Nr. 63, 65 un daļēji 74).

IV. Noslēgums

Padome uzskata, ka vienotā nostāja ir atbilstīgs veids, lai paredzētu atzīšanas noteikumus 

attiecībā uz organizācijām, kas veic kuģu pārbaudes un apsekojumus, Kopienas līmenī 

pieņemot regulu, kurai ir pievienota direktīva, kas paredz pasākumus, kas dalībvalstīm 

jāievēro attiecībās ar organizācijām, kas veic kuģu pārbaudes un apsekojumus.

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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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

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

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

pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus 

(Dokuments attiecas uz EEZ)) 

 

 



 

LV 2   LV 

2005/0237 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

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

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

pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus 

(Dokuments attiecas uz EEZ)) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

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

2006. gada 30. janvāris 

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

Reģionu komitejas atzinuma datums: 2006. gada 15. jūnijs 

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

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2008. gada 6. jūnijs 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

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

Pārstrādāšanas priekšlikuma mērķis ir: 

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

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

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

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

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

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Priekšlikuma sadalīšana direktīvas projektā un regulas projektā 

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

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

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

3.2. Direktīvas projekts 

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

Grozījumi tiesību akta pamatdaļā.  

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

. 

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

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

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

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

3.3. Regulas projekts 

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

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

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

Grozījumi tiesību akta pamatdaļā. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. SECINĀJUMI 

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

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


	CONS_CONS(2008)05726(REV2)_LV.pdf
	CONS_CONS(2008)05726(REV2)_LV.doc

	CONS_CONS(2008)05726(ADD1)_REV2_LV.pdf
	CONS_CONS(2008)05726(ADD1)_REV2_LV.doc

	COM_COM(2008)0370_LV.pdf
	1. PRIEKŠVĒSTURE
	2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS
	3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU
	3.1. Priekšlikuma sadalīšana direktīvas projektā un regulas projektā
	3.2. Direktīvas projekts
	3.3. Regulas projekts
	3.4. Padomes un Komisijas kopējs paziņojums par Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) izstrādātu kodeksu, kas paredzē

	4. SECINĀJUMI




