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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

DIREKTĪVA 2008/…/EK

(... gada ...),

ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, 

ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes 

uzraudzības un informācijas sistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

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

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 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, 22.9. 2006., 38. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), 

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

(1) Pieņemot Direktīvu 2002/59/EK1, Eiropas Savienība nodrošinājās ar papildu līdzekļiem, 

kas vajadzīgi, lai novērstu cilvēka dzīvību apdraudošas situācijas jūrā un lai aizsargātu 

jūras vidi.

(2) Tā kā šī direktīva attiecas uz grozījumiem Direktīvā 2002/59/EK, vairumu tajā noteikto 

saistību neattiecinās uz dalībvalstīm, kam nav jūras krastu un jūras ostu. Attiecīgi, 

Austrijai, Čehijas Republikai, Ungārijai, Luksemburgai vai Slovākijai piemēros vienīgi

saistības, kas attiecas uz kuģiem, kuri kuģo ar minēto dalībvalstu karogu, neskarot 

dalībvalstu pienākumu sadarboties, lai nodrošinātu jūras satiksmes vadības pakalpojumu 

nepārtrauktību ar citu transporta veidu satiksmes vadības pakalpojumiem, jo īpaši ar upju 

informācijas pakalpojumiem.

(3) Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm, kas ir piekrastes valstis, vajadzētu būt spējīgām 

apmainīties ar informāciju, ko tās ieguvušas, veicot kuģu satiksmes uzraudzību to 

kompetencē esošajās zonās. Kopienas Jūras datu apmaiņas sistēma SafeSeaNet (turpmāk 

"SafeSeaNet"), kuru Komisija izstrādājusi sadarbībā ar dalībvalstīm, ir, no vienas puses, 

datu apmaiņas tīkls un, no otras puses, tās pamatinformācijas standartizācija, kas ir 

pieejama par kuģiem un to kravu (iepriekšējs paziņojums un ziņojumi). Tādējādi ar šīs 

sistēmas palīdzību iespējams tūlīt no pirmavota iegūt un nodot atbilstīgajām iestādēm 

precīzu un aktuālu informāciju par kuģiem Eiropas ūdeņos, šo kuģu pārvietošanos un 

bīstamām vai piesārņojošām kravām, kā arī par starpgadījumiem jūrā.

                                               

1 OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.



5719/3/08 REV 3 mv 3
DG C 3 LV

(4) Attiecīgi, lai garantētu iespēju šādi savākto informāciju izmantot operatīviem mērķiem, ir 

svarīgi integrēt SafeSeaNet valstu pārvaldes iestāžu izveidoto infrastruktūru, kas vajadzīga 

šajā direktīvā paredzēto datu vākšanai un apmaiņai.

(5) No tās informācijas, kura paziņota un kuras apmaiņa notikusi atbilstīgi Direktīvai 

2002/59/EK, īpaši svarīgas ir precīzas ziņas par bīstamām vai piesārņojošām kravām, ko

pārvadā pa jūru. Šajā sakarā un ņemot vērā nesenos negadījumus jūrā, būtu jānodrošina, ka 

iestādēm krastā ir vieglāka piekļuve datiem par ogļūdeņražiem, kurus pārvadā pa jūru, jo 

tas ir būtiski, lai varētu izvēlēties vispiemērotāko uzraudzības metodi, un ka ārkārtas 

situācijā minētajām iestādēm ir tieša saziņa ar tiem operatoriem, kuriem ir visplašākās

zināšanas par transportējamām kravām.

(6) 1974. gada 1. novembra Starptautiskajā konvencijā par cilvēka dzīvības aizsardzību uz 

jūras minētās sistēmas, ar kurām var automātiski identificēt kuģus (AIS — automātiskās 

identifikācijas sistēma), ļauj ne vien uzlabot šo kuģu uzraudzības iespējas, bet galvenais –

palielināt kuģošanas drošību situācijās, kad kuģi atrodas tuvu cits citam. Tādēļ šīs sistēmas 

ir iekļautas Direktīvas 2002/59/EK pamatdaļā. Ņemot vērā daudzās sadursmes, kurās 

iesaistītos zvejas kuģus acīmredzami nepamanīja no tirdzniecības kuģiem vai kurās zvejas 

kuģu apkalpes nepamanīja tuvumā esošos tirdzniecības kuģus, ir ļoti vēlams minēto 

pasākumu attiecināt arī uz zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 15 metrus. Saistībā ar 

Eiropas Zivsaimniecības fondu var sniegt finansiālu palīdzību zvejas kuģu aprīkošanai ar 

drošības iekārtām, piemēram AIS.
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(7) Būtu jāsaprot, ka pienākums uzstādīt AIS nozīmē arī pienākumu nepārtraukti uzturēt AIS 

darbību, izņemot gadījumus, kad starptautiskie noteikumi vai standarti paredz navigācijas 

informācijas aizsardzību.

(8) Būtu lietderīgi izpētīt, kāda ir iespējamā sinerģija starp AIS un saistībā ar kopējo 

zivsaimniecības politiku izmantotajām vietas noteikšanas un sakaru sistēmām, piemēram, 

tādām, kā sistēma kuģu novērošanai ar satelītu palīdzību. Šajā nolūkā Komisijai, 

sadarbojoties ar dalībvalstīm, būtu jāizpēta, vai ir iespējama AIS integrācija vietas 

noteikšanas un sakaru sistēmās, ko izmanto saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, un 

jāizstrādā detalizēti noteikumi šādai integrācijai. Veicot pētījumu par šo sistēmu iespējamu 

savstarpēju integrēšanu, būtu jāņem vērā zvejas flotes kontroles vajadzības un prasības, jo 

īpaši attiecībā uz pārraidīto datu drošību un konfidencialitāti.

(9) Direktīvā 2002/59/EK paredzēts, ka dalībvalstis pieņem īpašus pasākumus attiecībā uz 

kuģiem, kuri savas darbības vai stāvokļa dēļ var kļūt par riska faktoru. Tādēļ šķiet

lietderīgi šādu kuģu sarakstā iekļaut arī tos kuģus, kam ir nepietiekams apdrošināšanas 

segums vai finanšu garantijas vai ko loči vai ostas pārvaldes iestādes ir raksturojušas kā 

tādus, kuriem piemīt acīmredzami trūkumi, kas var traucēt drošu kuģošanu vai apdraudēt 

vidi.
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(10) Atbilstīgi Direktīvai 2002/59/EK par apdraudējumu, ko rada ārkārtīgi slikti laika apstākļi, 

šķiet, ka ir jāņem vērā iespējamais apdraudējums, ko kuģošanai var radīt ledus veidošanās. 

Tādēļ, ja dalībvalsts norīkota kompetenta iestāde, pamatojoties uz kvalificēta 

meteoroloģiskās informācijas dienesta sniegtu ledus apstākļu prognozi, uzskata, ka 

attiecīgie kuģošanas apstākļi ir bīstami cilvēka dzīvībai vai rada ievērojumu piesārņojuma 

apdraudējumu, šai iestādei būtu jāinformē to kuģu kapteiņi, kas atrodas minētās iestādes 

kompetencē esošā zonā vai gatavojas iebraukt kādā no šīs zonas ostām vai izbraukt no 

šādas ostas. Attiecīgajai iestādei būtu jāspēj veikt visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu 

cilvēku dzīvības saglabāšanu jūrā un vides aizsardzību.

(11) Direktīvā 2002/59/EK ir noteikts, ka dalībvalstis izstrādā plānus, lai vajadzības gadījumā 

to ostās vai citās aizsargātās vietās vislabākajos pieejamajos apstākļos varētu uzņemt 

kuģus, kas atrodas briesmu situācijā, lai ierobežotu jūrā notikušu negadījumu sekas. Tomēr 

ņemot vērā Pamatnostādnes par patvēruma vietām kuģiem, kam vajadzīga palīdzība, kas 

pievienotas Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 2003. gada 13. decembra Rezolūcijai

A.949(23) (turpmāk "SJO Rezolūcija A.949(23)"), kas vēlāk iekļautas 

Direktīvā 2002/59/EK un kas attiecas drīzāk uz gadījumiem, kad kuģiem vajadzīga 

palīdzība, bet dzīvībai briesmas nedraud, nevis uz kuģiem, kas atrodas briesmu situācijā, 

minētā direktīva būtu attiecīgi jāgroza.
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(12) Ņemot vērā SJO Rezolūciju A.949(23) un turpinot Komisijas, Eiropas Jūras drošības 

aģentūras (turpmāk "Aģentūra") un dalībvalstu kopīgo darbu, ir jānosaka pamatprasības, 

kurām vajadzētu būt ievērotām plānos tādu kuģu uzņemšanai, kam vajadzīga palīdzība, lai 

tādējādi nodrošinātu saskaņotu un efektīvu šā pasākuma īstenošanu un precizētu 

dalībvalstu saistību jomu.

(13) SJO Rezolūcijai A.949(23) jābūt pamatā jebkādiem dalībvalstu sagatavotiem plāniem, lai 

efektīvi reaģētu uz apdraudējumiem, ko rada kuģi, kuriem vajadzīga palīdzība. Tomēr, 

izvērtējot risku saistībā ar šādiem apdraudējumiem, dalībvalstis, ievērojot to īpašos 

apstākļus, var ņemt vērā citus aspektus, piemēram, jūras ūdens izmantošanu dzeramā ūdens 

ražošanai, kā arī elektrības ražošanai.

(14) Ja kādam kuģim vajadzīga palīdzība, var pieņemt lēmumu par šā kuģa novietošanu 

patvēruma vietā. Tādēļ attiecīgajai iestādei būtu jāveic iepriekšējs situācijas novērtējums, 

pamatojoties uz informāciju, kas iekļauta attiecīgajā plānā kuģu novietošanai "patvēruma 

vietā".
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(15) Plānos tādu kuģu uzņemšanai, kuriem vajadzīga palīdzība, būtu precīzi jāapraksta lēmumu 

pieņemšanas secība attiecībā uz trauksmes izsludināšanu un attiecīgo situāciju risināšanu. 

Būtu precīzi jāapraksta atbilstīgās iestādes un to uzdevumi, kā arī iesaistīto pušu 

sazināšanās līdzekļi. Piemērojamām procedūrām būtu jānodrošina, ka atbilstīgu lēmumu 

var pieņemt ātri, pamatojoties uz speciālām zināšanām un attiecīgu informāciju, kas 

pieejama kompetentajai iestādei.

(16) Izstrādājot minētos plānus, dalībvalstīm būtu jāapkopo informācija par krastā esošajām 

iespējamām patvēruma vietām, lai gadījumā, ja jūrā notiek negadījums vai starpgadījums, 

kompetentā iestāde varētu skaidri un ātri noteikt piemērotākās vietas tādu kuģu

uzņemšanai, kuriem vajadzīga palīdzība. Šādā atbilstīgā informācijā būtu jāiekļauj ziņas 

par izvērtējamo vietu konkrētām iezīmēm un par iekārtām un ierīcēm, kas ir pieejamas, lai 

atvieglotu tādu kuģu uzņemšanu, kuriem vajadzīga palīdzība, vai novērstu negadījuma vai 

piesārņojuma sekas.

(17) Ir svarīgi, lai tiktu atbilstīgi publicēts to kompetento iestāžu saraksts, kas ir pilnvarotas 

pieņemt lēmumus par kuģu uzņemšanu vai neuzņemšanu patvēruma vietā, un to 

kompetento iestāžu saraksts, kas atbild par trauksmes signālu saņemšanu un par reaģēšanu 

uz šiem signāliem. Tāpat var būt lietderīgi atbilstīgo informāciju darīt pieejamu arī pusēm, 

kas ir iesaistītas palīdzības sniegšanā jūrā, tostarp palīdzības un vilkšanas pakalpojumu 

sniedzējiem uzņēmumiem, un to kaimiņos esošo dalībvalstu iestādēm, kuras varētu skart 

jūrā notikušu negadījumu ietekme.



5719/3/08 REV 3 mv 8
DG C 3 LV

(18) Kuģu satiksmes uzraudzības un maršrutēšanas pasākumu īpašā funkcija ir ļaut dalībvalstīm 

iegūt patiesas ziņas par kuģiem, kas izmanto to jurisdikcijā esošos ūdeņus, un tādā veidā 

spēt efektīvāk rīkoties, lai vajadzības gadījumā novērstu iespējamos apdraudējumus. 

Dalīšanās ar informāciju palīdz uzlabot savākto ziņu kvalitāti un atvieglo informācijas 

apstrādi.

(19) Atbilstīgi Direktīvai 2002/59/EK dalībvalstis un Komisija ir daudz sasniegušas 

elektroniskās datu apmaiņas procedūru saskaņošanas jomā, jo īpaši attiecībā uz bīstamu vai 

piesārņojošu kravu pārvadājumiem. SafeSeaNet, kuras izstrāde sākta 2002. gadā, tagad 

būtu jāpadara par atsauces sistēmu Kopienas mērogā.

(20) Jauno tehnoloģiju attīstība, jo īpaši tādu ar kosmosu saistītu izmantojumu attīstība kā uz 

radiobojām izvietotas kuģu uzraudzības sistēmas, attēlu veidošanas sistēmas vai Globālās 

navigācijas satelītu sistēma (GNSS), ļauj izvērst satiksmes uzraudzību tālāk atklātā jūrā un 

tādējādi nodrošināt plašāku pārklājuma zonu Eiropas ūdeņos, ietverot kuģu tāldarbības 

identifikācijas un uzraudzības sistēmas (LRIT). Lai garantētu minēto rīku pilnīgu 

integrāciju kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmā, kas izveidota ar Direktīvu 

2002/59/EK, būs jānodrošina pilnīga sadarbība Kopienas mērogā.

(21) Lai garantētu optimālu un Kopienas mērogā saskaņotu tās informācijas izmantošanu, kas 

attiecībā uz kuģošanas drošību savākta atbilstīgi Direktīvai 2002/59/EK, Komisijai būtu 

jāspēj vajadzības gadījumā nodrošināt šo datu apstrādi, izmantošanu un izplatīšanu 

dalībvalstu norīkotām iestādēm.
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(22) Šajā sakarā "Equasis" sistēmas izveide pierādīja to, cik svarīgi ir veicināt "drošas jūras"

kultūru, jo sevišķi jūras transporta operatoru vidū. Komisijai būtu jāspēj veicināt jebkādas 

ar kuģošanas drošību saistītas informācijas izplatīšanu, jo īpaši izmantojot šo sistēmu.

(23) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 

5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma 

novēršanas komiteju (COSS) 1, ir centralizēti to komiteju uzdevumi, kas izveidotas saskaņā 

ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem par kuģošanas drošību, kuģu radītā piesārņojuma 

novēršanu un dzīves un darba apstākļu aizsardzību uz kuģiem. Esošā komiteja tādēļ būtu 

jāaizstāj ar COSS.

(24) Būtu jāņem vērā arī grozījumi minētajos starptautiskajos instrumentos.

(25) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar ar Padomes 

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

pilnvaru īstenošanas kārtību2.

(26) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro grozīt Direktīvu 2002/59/EK, lai piemērotu turpmākus 

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

Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās direktīvas 

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

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

                                               

1 OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 93/2007 (OV L 22, 31.1.2007., 12. lpp.).

2 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK 
(OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
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(27) Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1406/2002 (2002. gada 

27. jūnijs) par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu1 Aģentūra sniedz vajadzīgo 

atbalstu Komisijai un dalībvalstīm, palīdzot tām īstenot Direktīvu 2002/59/EK.

(28) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu2 dalībvalstīm ir 

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

iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas 

pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(29) Tādēļ atbilstīgi būtu jāgroza Direktīva 2002/59/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

                                               

1 OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 
Nr. 1891/2006 (OV L 394, 30.12.2006., 1. lpp.).

2 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
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1. pants

Grozījumi

Direktīvu 2002/59/EK groza šādi:

1) direktīvas 2. panta 2. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi:

"Ja nav noteikts citādi, šī direktīva neattiecas uz:";

2) direktīvas 3. pantu groza šādi:

a) panta a) punktu groza šādi:

i) ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi:

""Attiecīgie starptautiskie dokumenti" ir šādi dokumenti to jaunākajā 

redakcijā:";

ii) pievieno šādus ievilkumus:

- "SJO Rezolūcija A.917(22)" ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 

Rezolūcija 917(22) "Pamatnostādnes AIS lietošanai uz borta", kas grozīta

ar SJO Rezolūciju A.956(23);
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- "SJO Rezolūcija A.949(23)" ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 

Rezolūcija 949(23) "Pamatnostādnes par patvēruma vietām kuģiem, kam 

vajadzīga palīdzība";

- "SJO Rezolūcija A.950(23)" ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 

Rezolūcija 950(23) "Jūras palīdzības dienesti (MAS)";";

b) panta k) punktu aizstāj ar šādu punktu:

" k) "kompetentās iestādes" ir iestādes un organizācijas, ko dalībvalstis norīkojušas, 

lai tās pildītu uzdevumus, kurus tām uzliek saskaņā ar šo direktīvu;";

c) pievieno šādus punktus:

"s) "SafeSeaNet" ir Kopienas jūras datu apmaiņas sistēma, ko Komisija 

izstrādājusi sadarbībā ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu 

īstenošanu;

t) "regulāra satiksme" ir kuģu reisu kopums, kas nodrošina satiksmi starp tām 

pašām divām vai vairākām ostām vai nu saskaņā ar publicētu grafiku, vai ar tik 

regulāriem un biežiem reisiem, kas veido pazīstamus, sistemātiskus reisu 

kopumus;
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u) "zvejas kuģis" ir kuģis, kas aprīkots ūdeņu dzīvo resursu komerciālai 

izmantošanai;

v) "kuģis, kam vajadzība palīdzība" ir kuģis situācijā, kad papildus tam, ka ir 

vajadzīga palīdzība cilvēkiem, kas atrodas uz kuģa, pastāv kuģa bojāejas draudi 

vai tas rada apdraudējumu videi vai navigācijai.";

3) iekļauj šādu pantu:

"6.a pants

Automātiskās identifikācijas sistēmu (AIS) izmantošana uz zvejas kuģiem

"Visiem zvejas kuģiem, kuru kopējais garums pārsniedz 15 metrus un kuri kuģo ar 

dalībvalstu karogu un ir reģistrēti Kopienā, vai kuri peld dalībvalsts iekšējos ūdeņos vai 

teritoriālajā jūrā, vai kuri lomu izkrauj dalībvalsts ostā, atbilstīgi II pielikuma I daļas 3. 

punktā norādītajiem termiņiem jābūt aprīkotiem ar AIS (A klase), kas atbilst SJO 

izstrādātajiem darbības standartiem.

Zvejas kuģi, kas aprīkoti ar AIS, to nepārtraukti tur ieslēgtu. Ārkārtējos apstākļos AIS 

drīkst izslēgt, ja kapteinis uzskata, ka tas vajadzīgs kuģa drošības vai drošuma interesēs.";
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4) direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

Nosūtītāja saistības

Kuģiem, neatkarīgi no to lieluma, nedrīkst piedāvāt pārvadāt vai iekraut kuģī bīstamas vai 

piesārņojošas kravas dalībvalsts ostā, ja vien kapteinim vai operatoram nav iesniegta 

deklarācija ar šādu informāciju:

a) I pielikuma 2. punktā uzskaitītā informācija;

b) attiecībā uz MARPOL Konvencijas I pielikumā minētajām vielām – drošības rādītāju 

saraksts, kurā norādītas produktu fiziskās un ķīmiskās īpašības, tostarp viskozitāte, 

ko izsaka cSt 50ºC, un blīvums 15ºC;

c) nosūtītāja vai citas personas vai organizācijas neatliekamās palīdzības tālruņu 

numuri, pa kuriem sniedz informāciju par produktu fiziskajām un ķīmiskajām 

īpašībām un par pasākumiem, kas jāveic ārkārtas gadījumos.

Kravas nosūtītāja pienākums ir iesniegt kapteinim vai operatoram šādu deklarāciju un 

nodrošināt, ka pārvadāšanai paredzētā krava patiešām ir tā krava, kas deklarēta, ievērojot 

šā panta pirmo daļu.";
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5) direktīvas 16. panta 1. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

"d) kuģi, kas nav paziņojuši vai kuriem nav apdrošināšanas sertifikāta vai finanšu 

garantiju atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem vai starptautiskiem noteikumiem;

e) kuģi, par kuriem loči vai ostas iestādes ir ziņojušas, ka tiem ir būtiski trūkumi, kas 

varētu apdraudēt kuģu drošu navigāciju vai radīt apdraudējumu videi.";

6) iekļauj šādu pantu:

"18.a pants

Pasākumi apdraudējuma gadījumā ledus apstākļu dēļ

1. Ja kompetentās iestādes uzskata, ka ledus apstākļu dēļ ir nopietni apdraudēta cilvēku 

dzīvība jūrā vai šo valstu kuģošanas rajonu vai piekrastes zonu aizsardzība, vai arī 

citu valstu kuģošanas rajonu vai piekrastes zonu aizsardzība:

a) tās informē to kuģu kapteiņus, kas atrodas šo iestāžu kompetencē esošajās 

zonās vai kas gatavojas iebraukt to ostās vai izbraukt no tām, par ledus

apstākļiem, ieteicamajiem maršrutiem un ledlaužu pakalpojumiem to 

kompetencē esošajās zonās;
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b) neskarot pienākumu palīdzēt kuģiem, kam vajadzīga palīdzība, un citas 

saistības atbilstīgi attiecīgiem starptautiskiem noteikumiem, tās var prasīt, lai 

kuģi, kuri atrodas attiecīgajā zonā un gatavojas iebraukt ostā vai terminālī vai 

izbraukt to tā, vai atstāt enkurvietu, atbilstu izturības un jaudas prasībām, kas ir 

samērīgas ar ledus apstākļiem attiecīgajā zonā.

2. Pasākumus, kas veikti, ievērojot 1. punktu, ledus apstākļus raksturojošo datu ziņā 

pamato ar ledus un laika apstākļu prognozēm, ko sniedzis dalībvalsts atzīts 

kvalificēts meteoroloģiskās informācijas dienests.";

7) direktīvas 19. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

"Šajā nolūkā viņi pēc attiecīgās valsts kompetento iestāžu pieprasījuma nosūta tām 

12. pantā minēto informāciju.";

8) direktīvas 20. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"20. pants

To kuģu uzņemšana patvēruma vietās, kam vajadzīga palīdzība

1. Tāda kuģa, kam vajadzīga palīdzība, uzņemšana patvēruma vietā vai noraidīšana ir 

atkarīga no iepriekšēja situācijas novērtējuma, kuru veic, pamatojoties uz 20.a pantā 

minēto plānu, un no kompetentas iestādes lēmuma.
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2. Šā panta 1. punktā minēto iestāžu pārstāvji regulāri tiekas, lai apmainītos ar 

speciālajām zināšanām un pilnveidotu pasākumus, kas veicami saskaņā ar šo pantu. 

Viņi var sanākt jebkurā laikā, ņemot vērā konkrētos apstākļus.";

9) iekļauj šādu pantu:

"20.a pants

Plāni tādu kuģu uzņemšanai, kam vajadzīga palīdzība

1. Dalībvalstis izstrādā plānus, kas vajadzīgi, lai reaģētu uz apdraudējumu, ko to 

jurisdikcijā esošos ūdeņos rada kuģi, kuriem vajadzīga palīdzība.

2. Šā panta 1. punktā minētos plānus sagatavo pēc apspriešanās ar iesaistītajām pusēm, 

pamatojoties uz SJO Rezolūcijām A.949(23) un A.950(23), un tajos ietver vismaz 

šādu informāciju:

a) iestāde vai iestādes, kas atbild par trauksmes signālu saņemšanu un par 

reaģēšanu uz tiem;

b) informācija par kompetento iestādi, kas atbild par stāvokļa novērtēšanu un 

lēmuma pieņemšanu par tāda kuģa, kam vajadzīga palīdzība, uzņemšanu 

izvēlētajā patvēruma vietā vai noraidīšanu;
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c) tādu informāciju par dalībvalstu piekrastes līniju, kas palīdzēs novērtēt kuģi, 

kam vajadzīga palīdzība, patvēruma vietā, tostarp vides, ekonomisko un 

sociālo faktoru un dabas apstākļu aprakstu;

d) novērtējuma procedūras attiecībā uz tāda kuģa, kam vajadzīga palīdzība, 

uzņemšanu patvēruma vietā vai noraidīšanu;

e) līdzekļi un iekārtas, kas ir piemērotas palīdzības sniegšanai, glābšanas darbiem 

un piesārņojuma novēršanai;

f) starptautiskas koordinācijas un lēmumu pieņemšanas procedūras;

g) finanšu garantiju un atbildības procedūras attiecībā uz kuģiem, kas uzņemti 

patvēruma vietā.

3. Dalībvalstis publicē 20. panta 1. punktā minēto kompetento iestāžu nosaukumus, kā 

arī to iestāžu nosaukumus, kas norīkotas trauksmes signālu saņemšanai un reaģēšanai 

uz tiem.

Dalībvalstīs pēc lūguma sniedz attiecīgo informāciju par plāniem kaimiņos esošām 

dalībvalstīm.
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Īstenojot kuģu uzņemšanas plānos paredzētās procedūras, kas paredzētas kuģiem, 

kam vajadzīga palīdzība, dalībvalstis nodrošina, ka visu atbilstīgo informāciju dara 

pieejamu šajās darbībās iesaistītajām pusēm.

Ja dalībvalstis to lūdz, uz personām, kas saņem informāciju atbilstīgi šā punkta 

otrajai un trešajai daļai, attiecina konfidencialitātes saistības.

4. Dalībvalstis līdz …* paziņo Komisijai par pasākumiem, kas veikti saistībā ar šā panta 

piemērošanu.";

10) iekļauj šādu pantu:

"22.a pants

SafeSeaNet

1. Lai nodrošinātu šajā direktīvā minētās informācijas apstrādi, dalībvalstis izveido 

valsts vai vietēja mēroga sistēmas jūras datu pārvaldībai.

2. Sistēmas, kas izveidotas, piemērojot šā panta 1. punktu, ir tādas, lai savākto 

informāciju varētu izmantot darbā, un jo īpaši atbilst 14. pantā paredzētajiem 

nosacījumiem.

                                               

* OV: 18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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3. Lai garantētu šajā direktīvā minētās informācijas efektīvu apmaiņu, dalībvalstis 

nodrošina to, ka valsts vai vietējā mēroga sistēmas, kas izveidotas, lai vāktu, 

apstrādātu un saglabātu minēto informāciju, ir savietojamas SafeSeaNet. Komisija 

nodrošina, ka SafeSeaNet darbojas 24 stundas diennaktī.";

11) direktīvas 23. pantu groza šādi:

a) panta c) punktu aizstāj ar šādu punktu:

"c) paplašinātu Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmas 

aptveramību un/vai veiktu tās atjaunināšanu nolūkā uzlabot kuģu identificēšanu 

un uzraudzību, ņemot vērā informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstību. Šajā 

nolūkā dalībvalstis un Komisija sadarbojas, lai vajadzības gadījumā ieviestu 

obligātas ziņošanas sistēmas, obligātus kuģu satiksmes dienestus un atbilstīgas 

kuģu kustības sistēmas ar mērķi iesniegt tās apstiprināšanai SJO. Turklāt 

attiecīgajās reģionālajās vai starptautiskajās struktūrās tās sadarbojas, lai 

izveidotu tāldarbības identifikācijas un uzraudzības sistēmas;";
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b) pievieno šādu punktu:

"e) nodrošinātu to valsts sistēmu savstarpēju savietojamību un izmantojamību, 

kuras izmanto I pielikumā minētās informācijas pārvaldībai, un pilnveidotu un

atjauninātu SafeSeaNet.";

12) iekļauj šādu pantu:

"23.a pants

Kuģošanas drošības informācijas apstrāde un pārvaldība

1. Vajadzības gadījumā Komisija nodrošina tās informācijas, kas savākta atbilstīgi šai 

direktīvai, apstrādi, izmantošanu un izplatīšanu dalībvalstu izraudzītām iestādēm.

2. Vajadzības gadījumā Komisija iesaistās to sistēmu izstrādē un darbības 

nodrošināšanā, ko izmanto kuģošanas drošības datu vākšanai un izplatīšanai, jo īpaši 

ar sistēmas Equasis vai citas līdzvērtīgas publiskas sistēmas palīdzību.";
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13) direktīvas 28. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"28. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas 

komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 2099/2002 *.

2. 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.

___________________

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 93/2007 (OV L 22, 31.1.2007., 12. lpp.).";
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14) II pielikuma I daļai pievieno šādu punktu:

"3. Zvejas kuģi

Zvejas kuģiem, kuru kopējais garums pārsniedz 15 metrus, piemēro prasību par 

aprīkojumu, kā paredzēts 6.a pantā, saskaņā ar turpmāk minēto grafiku:

- zvejas kuģiem, kuru kopējais garums ir vismaz 24 metri, bet nepārsniedz 

45 metrus: ne vēlāk kā …*;

- zvejas kuģiem, kuru kopējais garums ir vismaz 18 metri, bet nepārsniedz 

24 metrus: ne vēlāk kā …**;

- zvejas kuģiem, kuru kopējais garums ir vismaz 15 metri, bet nepārsniedz

18 metrus: ne vēlāk kā …***.

Jauniem zvejas kuģiem, kuru kopējais garums pārsniedz 15 metrus, piemēro 

6.a pantā paredzēto prasību par aprīkojumu no …****.".

                                               

* OV: 3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
** OV: 4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
*** OV: 5 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
**** OV: 18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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2. pants

Transponēšana

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

izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu 

tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī 

šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt

šādas atsauces.

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

pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

                                               

* OV: 18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I. IEVADS

Komisija 2005. gada novembrī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvai 1, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes 

uzraudzības un informācijas sistēmu. Padomei minēto priekšlikumu iesniedza 2006. gada 

13. janvārī.

Eiropas Parlaments sniedza savu atzinumu pēc pirmā lasījuma 2007. gada 25. aprīlī.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2006. gada 13. septembrī pieņēma atzinumu 2.

Reģionu komiteja sniedza atzinumu 2006. gada 15. jūnijā 3.

Saskaņā ar koplēmuma procedūru (EKL 251. pants) Padome 2007. gada 7. jūnijā panāca 

politisku vienošanos par direktīvas projektu. Pēc juridiskās/ lingvistiskās redakcijas Padome

pieņēma kopējo nostāju 2008. gada 6. jūnijā.

II. MĒRĶIS

Ierosinātās direktīvas galvenais mērķis ir grozīt Direktīvu 2002/59/EK, iekļaujot papildu 

pasākumus, lai uzlabotu jūras navigācijas drošību un vides aizsardzību, kā arī saskaņotu 

"patvēruma vietu" plānu īstenošanu.

Priekšlikums jo īpaši paredz izstrādāt Kopienas jūras drošības informācijas apmaiņas sistēmu 

SafeSeaNet, neatkarīgu iestāžu iecelšanu, ko veic dalībvalstis, avarējuša kuģa uzņemšanai, 

pasākumus, kas jāveic gadījumos, ja ir ledus, kā arī procedūru, kas jāveic attiecībā uz 

neapdrošinātiem kuģiem. Turklāt priekšlikums ierosina automātiskās identifikācijas sistēmu 

(AIS) izmantošanu uz zvejas kuģiem, kas ir garāki par 15 metriem, un nostiprināt sūtītāju 

saistības informācijas jomā.

                                               
1 Dok. 5171/06 - COM(2005)589 galīgā redakcija
2 OV C 2006/318, 23.12.2006.
3 OV C 2006/229, 22.9.2006.
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

Vispārējas piezīmes

Kopējā nostāja par šo priekšlikumu, par ko vienojās Padome, atjaunina spēkā esošo direktīvu, 

lai veicinātu kuģošanas drošības uzlabošanu. Lai gan Padome ir vienisprātis ar Komisiju par 

priekšlikuma mērķi, tā veica dažus pielāgojumus, lai uzlabotu drošību zvejas kuģos, kuru 

garums pārsniedz 15 metrus, aprīkojot tos ar automātiskām identifikācijas sistēmām (AIS), lai 

izveidotu noteikumus tādu kuģu uzņemšanai vai noraidīšanai izvēlētajās patvēruma vietās, 

kam vajadzīga palīdzība, un lai ar jūras datu apmaiņas sistēmu SafeSeaNet uzlabotu 

informācijas apmaiņas sistēmu.

Tāpat būtu jānorāda, ka kopējā nostājā iekļautas arī vairākas izmaiņas, kas nav ietvertas 

atzinumā, ko Eiropas Parlaments pieņēmis pirmajā lasījumā, jo Komisijas priekšlikuma 

noteikumi ir papildināti ar jauniem vai pilnībā pārstrādātiem elementiem.

Turklāt tekstā ir veikti vairāki redakcionāli grozījumi, lai darītu to skaidrāku un nodrošinātu 

direktīvas viengabalainību.

Diskusijās Padomes sagatavošanas struktūrās kā vissvarīgākos uzskatīja divus galvenos 

jautājumus – zvejas kuģu aprīkošanu ar automātiskās identifikācijas sistēmām (AIS) un kuģu 

uzņemšanu patvēruma vietās.
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Konkrēti jautājumi

A. Automātiskās identifikācijas sistēmu izmantošana (AIS) 

Padome pieņēma automātiskās identifikācijas sistēmu (AIS, A klase) izmantošanu uz 

zvejas kuģiem, kuru kopējais garums pārsniedz 15 metrus, kas ir viena no grozītās 

direktīvas galvenajām iezīmēm Tomēr Padome uzskata, ka ir vajadzīgs skaidri noteikt 

kādiem kuģiem šīs saistības piemērotu. Tālab Padomes kopējā nostāja izdara 

grozījumus Komisijas priekšlikumā un precīzi paredz nosacījumus šim obligātajam 

noteikumam.

Turklāt Padome pieņēma Eiropas Parlamenta 17. grozījumu un attiecīgi veica direktīvā 

atsauci uz SJO Rezolūciju A.917(22) (Pamatnostādnes AIS lietošanai uz borta).

Turklāt Padome pārskatīja Komisijas ierosināto direktīvas īstenošanas grafiku 

(II pielikuma I daļa), lai nodrošinātu, ka iesaistītās puses praktiski varētu izpildīt 

noteiktos termiņus. Padome uzskata, ka ir jānorāda, lai Zvejas kuģi, kas aprīkoti ar AIS, 

to nepārtraukti tur ieslēgtu, izņemot dažus īpašus gadījumus.

B. Avarējušu kuģu uzņemšana patvēruma vietās

Padome atzīst, ka attiecībā uz kuģu novietošanu patvēruma vietā dalībvalstīm būtu 

jāpiemēro "Pamatnostādnes par patvēruma vietām kuģiem, kam vajadzīga palīdzība" 

(SJO Rezolūcija A.949(23)), kas nosaka, ka dalībvalstij ir tiesības kuģi uzņemt vai 

noraidīt patvēruma vietā. Padomes grozījumi Komisijas priekšlikumā skaidri nosaka, ka 

tāda kuģa, kam vajadzīga palīdzība, uzņemšana patvēruma vietā vai noraidīšana ir 

atkarīga no iepriekšēja situācijas novērtējuma, kuru veic, pamatojoties uz plānu attiecībā 

uz kuģa uzņemšanu, un no kompetentas iestādes lēmuma. Padome uzskata, ka ir 

nepieciešams nodrošināt, lai plāni attiecībā uz kuģu uzņemšanu tiktu sagatavoti, 

pamatojoties uz SJO Rezolūciju A.949(23) (SJO Pamatnostādnes par patvēruma vietām 

kuģiem, kam vajadzīga palīdzība) un A.950(23) (Jūras palīdzības dienesti).
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Turklāt Padome, pretēji Komisijai, uzskata, ka plānos tādu kuģu izvietošanai, kam 

vajadzīga palīdzība, ir jānorāda informācija par dalībvalstu piekrastes līniju, kas 

palīdzēs novērtēt kuģi, kam vajadzīga palīdzība, patvēruma vietā. Attiecībā uz šo plānu 

paziņošanu kaimiņu dalībvalstīm Padome ieviesa iespēju dalībvalstīm pieprasīt 

konfidencialitāti.

Diskusijās Padomes sagatavošanas struktūrās izskatīja citu jautājumu saistībā ar kuģu 

novietošanu patvēruma vietā – "kompetentās iestādes" loma. Padome pievienoja 

definīciju jēdzienam "kompetentā iestāde", lai labāk izskaidrotu šo terminu un 

raksturotu kompetentās iestādes lomu. Padomes mērķis ir paredzēt dalībvalstīm 

pietiekamu elastību, lai izveidotu kompetento iestādi, ņemot arī vērā to iekšējo 

administratīvo un organizatorisko struktūru.

Citi jautājumi

Papildus iepriekš minētajiem diviem galvenajiem jautājumiem Padome vēl izdarīja 

grozījumus Komisijas priekšlikumā, jo īpaši attiecībā uz pasākumiem gadījumos, ja ir ledus.

Attiecībā uz šo jautājumu skaidri noteica, ka kompetentās iestādes darbosies, neskarot 

pienākumu palīdzēt un attiecīgus starptautiskus noteikumus.

Attiecībā uz ierosināto noteikumu par finanšu garantijām, saskaņā ar kuru dalībvalstīm ir dota 

iespēja pieprasīt no kuģa lietotāja apdrošināšanas polisi vai finanšu garantijas, Padome

uzskata, ka nav lietderīgi atsaukties uz citu Komisijas priekšlikumu, ko pašlaik izskata 

saskaņā ar koplēmuma procedūru (priekšlikums par kuģu īpašnieku civilo atbildību un finanšu 

garantijām).
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Attiecībā uz grozītās direktīvas stāšanos spēkā, laika periodu, kas dots, lai dalībvalstīs stātos 

spēkā valsts pasākumi attiecībā uz šā direktīvas projekta īstenošanu, pagarināja no 

12 mēnešiem uz 18 mēnešiem.

Attiecībā uz SafeSeaNet, Padomes kopējā nostāja ietver noteikumu, kas pamatojas uz Eiropas 

Parlamenta 65. grozījumu, ar ko saskaņā Komisija nodrošina, ka SafeSeaNet darbojas 

24 stundas diennaktī.

IV. EIROPAS PARLAMENTA IEROSINĀTIE GROZĪJUMI

Kopējā nostājā ir iekļauti daži grozījumi, ko Eiropas Parlaments pieņēmis pirmā lasījumā, 

uzlabojot vai izskaidrojot ierosinātās direktīvas tekstu.

Padome pieņēma Eiropas Parlamenta ierosināto 17. un 65. grozījumu (kas izklāstīti 

dok.8724/07) un nolēma pārstrādāt 22. un 23. grozījumu, lai 6a. panta 2. punkta redakcija 

būtu šāda: "Zvejas kuģi, kas aprīkoti ar AIS, to nepārtraukti tur ieslēgtu. Ārkārtējos apstākļos 

AIS drīkst izslēgt, ja kapteinis uzskata, ka tas vajadzīgs kuģa drošības vai drošuma interesēs."
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Tomēr kopējā nostājā nav atspoguļoti visi pārējie Eiropas Parlamenta grozījumi. Dažādu 

iemeslu dēļ Padomei tie nebija pieņemami. Tādējādi, piemēram, 10., 11., 15., 18., 35. un 

45. grozījums nebija Padomei pieņemams, jo to mērķis ir paplašināt direktīvas darbības jomu.

Padome nevarēja pieņemt 5., 31., 32., 33. un 34. grozījumu, kas attiecas uz kompetento 

iestādi, jo tie ir pārāk specifiski un sīki izstrādāti. Tie radītu elastīguma trūkumu organizācijā 

un neļauj ņemt vērā dalībvalstu īpatnības. Attiecībā uz AIS izmantošanu uz zvejas kuģiem 

Padome atbalsta Komisijas ierosināto kuģu garumu, ņemot arī vērā papildu grozījumus, kas 

iekļauti šajā kopējās nostājas punktā. Tādējādi Padome nevar pieņemt 24., 50. un 

51. grozījumu. Padome uzskata, ka 8., 9., 38., 39., 40. un 41. grozījums nav lietderīgi, jo tie 

atsaucas uz citu priekšlikumu – Trešo jūras drošības jautājumu paketi, kas joprojām atrodas 

izskatīšanas procesā saskaņā ar koplēmuma procedūru. Attiecībā uz konfidenciālas 

informācijas apmaiņu (7., 37., 44., 47. un 64. grozījums) Padome uzskata, ka šie grozījumi var 

radīt dažas problēmas saistībā ar attiecīgās informācijas konfidencialitāti. Visbeidzot attiecībā 

uz 50., 52., 53. un 54. grozījumu, kas precizē kad uz dažādiem zvejas kuģiem attiecas 

direktīvas noteikumi, Padome uzskata, ka kopējā nostājā iekļautais īstenošanas grafiks varētu

būt piemērotāks iesaistītajām pusēm.

Padome arī uzskata, ka daži grozījumi varētu būt piemērotāki kā apsvērumi, piemēram, 42. un 

43. grozījums.

V. SECINĀJUMI

Padome pauž uzskatu, ka kopējā nostāja ļauj dalībvalstīm veikt piemērotus un profilaktiskus 

pasākumus, lai pareizi reaģētu bīstamās situācijās.

Padome gaida konstruktīvas sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai drīz pieņemtu šo direktīvu.

__________________
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2005/0239 (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 kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes 

uzraudzības un informācijas sistēmu 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei
(dokuments COM(2005)589 galīgais — 2005/0239 (COD)): 

9.01.2006. 

Reģionu komitejas atzinuma datums: 15.06.2006. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 13.09.2006. 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 25.04.2007. 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 6.06.2008. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Priekšlikums direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu 
satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu, ir viens no pasākumiem ar mērķi stiprināt un 
pilnīgot pastāvošo tiesību aktu kopumu jūras satiksmes drošības jomā. 

Šā priekšlikuma mērķis ir pilnīgot, stiprināt un precizēt esošo Direktīvu 2002/59/EK attiecībā 
uz šādiem jautājumiem. 

• Precizēt un stiprināt esošās direktīvas noteikumus par briesmās nonākušu kuģu 
pieņemšanu patvēruma vietās. Tamdēļ jāievieš princips, ka briesmās nonākuši 
kuģi ir jāpieņem patvēruma vietā, izņemot gadījumus, ja, novērtējot stāvokli, 
izdara citādu slēdzienu. Jānodrošina arī, lai neatkarīgas iestādes, kas atbild par 
piemērotākās patvēruma vietas ierādīšanu, tiktu skaidri identificētas un lai to 
rīcībā būtu viss vajadzīgais ātrai lēmuma pieņemšanai, arī precīzas ziņas par 
piekrastes zonām, kas var kalpot par patvēruma vietām.  

• Noteikt obligātu prasību par aprīkojuma (AIS — automātiska identifikācijas 
sistēma) ierīkošanu, kas ļautu automātiski identificēt zvejas kuģus, kuru garums ir 
vairāk par 15 metriem. Šāds aprīkojums — it īpaši tirdzniecības kuģiem — ļaus 
uzlabot zvejas kuģu identificēšanu un lokalizēšanu un tādējādi samazināt nelaimes 
gadījumu iespēju. 
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• Panākt datu apmaiņas telemātikas tīkla SafeSeaNet vispārēju lietošanu. Šī sistēma, 
ko izstrādājusi Komisija un izmantojusi darbā Eiropas Jūras drošības aģentūra 
(EMSA), jūras administrācijas iestādēm ļaus precīzi izsekot kuģu un to kravu 
kustībai. 

• Panākt, lai kravu nosūtītājiem būtu obligāti jāsniedz kuģa kapteinim precīzas ziņas 
par pārvadāšanai nododamo kravu; tas ļaus jo īpaši uzlabot cīņu pret 
piesārņošanu, pamatojoties uz labāku informētību par pārvadājamo produktu 
fizikāli ķīmiskajām īpašībām. 

• Izstrādāt īpašus noteikumus, ar kuriem ļauj piekrastes valstīm veikt attiecīgus 
pasākumus, lai ierobežotu apdraudējumu, ko kuģu satiksmei var radīt ledus blāķu 
veidošanās dažos kuģošanas rajonos Eiropas Savienības ziemeļu daļā. Ņemot vērā 
to, ka palielinās risks, kas saistīts ar pārvadājamās naftas apjoma pieaugumu 
Baltijas jūrā, šis jautājums ir īpaši svarīgs. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Padomes viedoklis krasi atšķiras būtiskā Komisijas priekšlikuma jautājumā, proti, par 
patvēruma vietām; tas Komisijai nav pieņemami. Svītrojot principu, saskaņā ar kuru briesmās 
nonākušus kuģus, pamatojoties uz stāvokļa novērtējuma rezultātiem, jāpieņem patvēruma 
vietā, no vienas puses, un obligāto prasību dalībvalstīm izveidot neatkarīgu iestādi stāvokļa 
novērtēšanai un lēmuma pieņemšanai, no otras puses, Padome stipri mazinājusi Komisijas 
priekšlikuma nozīmi.  

Taču Komisija uzskata, ka šāda neatkarība ir būtiska, lai nodrošinātu tādu pareizākā lēmuma 
savlaicīgu pieņemšanu, kurš nebūtu atkarīgs no vietējā politiskā spiediena, un sagādātu drošu 
patvērumu kuģim, kas nonācis lielās grūtībās, vai ierobežotu piesārņojuma apmēru tad, ja 
piesārņojums ir neizbēgams, un tādējādi ļautu samazināt tā ietekmi, tostarp uz tuvu esošiem 
kuģiem. 

Tā Komisija pieņem zināšanai Padomes vienprātīgi pieņemto kopējo nostāju, vienlaikus 
uzsverot savu atšķirīgo nostāju šajā centrālajā jautājumā par patvēruma vietām. 

Komisija turpretim atzinīgi vērtē, ka Padome pievienojas Komisijas priekšlikumam citos 
jautājumos, piekrizdama jo īpaši tam, ka zvejas kuģiem, kas garāki par 15 metriem, jābūt 
apgādātiem ar automātiskās identifikācijas sistēmām (AIS), lai novērstu sadursmes risku, un 
atzīdama, ka jānodrošina, lai SafeSeaNet, tas ir, Kopienas sakaru tīkls datu apmaiņai par 
kuģiem, kuģu un to kravu kustību, darbotos 7 dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī. 

4. KOMISIJAS SĪKI IZSTRĀDĀTAS PIEZĪMES 

4.1. Grozījumi, kurus Komisija pieņēmusi un kuri pilnībā vai daļēji iekļauti kopējā 
nostājā 

17., 20. un 22. grozījums ir noderīgi Komisijas priekšlikuma precizējumi, jo īpaši jautājumā 
par LRIT sistēmas definējumu un starptautiskā atsauces teksta pievienošanu (17. grozījums). 
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4.2. Grozījumi, kurus Komisija ir pieņēmusi, bet kuri nav ietverti kopējā nostājā 

Komisija uzskata, ka 1., 4., 12., 16., 18., 25., 26., 27., 28., 30., 36., 42., 43. un 48. grozījums 
salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikuma tekstu bija noderīgi precizējumi un/vai 
papildinājumi.  

Komisija pilnīgi un nedalīti atbalsta 5., 31. un 33. grozījumu par tādu kompetentu iestāžu 
izveidi, kurām būtu vajadzīgās zināšanas un kuras būtu neatkarīgas tādā nozīmē, ka tām pēc 
pašu iniciatīvas būtu tiesības pieņemt lēmumus par briesmās nonākušu kuģu pieņemšanu 
patvēruma vietā. 

Tāda pati nostāja Komisijai ir arī par 8., 34., 39. un 40. grozījumu attiecībā uz principu, 
saskaņā ar kuru kuģus pieņem patvēruma vietā. 

Komisija atbalstīja arī 13., 14., un 24. grozījumu par Eiropas LRIT datu centra izveidi. 

4.3. Grozījumi, kurus Komisija noraida un kuri nav ietverti kopējā nostājā 

Tā kā AIS ir svarīgs pasākums, lai sekmētu cilvēku dzīvības glābšanu, tad 2., 45. un 
46. grozījums, kuru nolūks ir atlikt uz vēlāku laiku AIS uzstādīšanu uz zvejas kuģiem, nav 
saderīgi ar Komisijas priekšlikuma vispārējo mērķi. 

Komisija neatbalsta 3. grozījumu par to, ka esošās flotes aprīkošanai ar AIS jāizveido budžeta 
pozīcija ārpus Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta budžeta. Komisija atgādina, ka 
Kopienas mērogā piemērojamais instruments finansiālam atbalstam tādu drošības aprīkojumu 
ierīkošanai kā AIS ir Eiropas Zivsaimniecības fonds. 

6. grozījums attiecībā uz kuģiem, kam vajadzīga palīdzība, neietilpst direktīvas piemērošanas 
jomā, jo kārtējā palīdzība kuģiem, kam tā vajadzīga, saskaņā ar subsidiaritātes principu 
jāsniedz dalībvalstīm. Komisijas priekšlikums attiecas uz patvēruma vietām kuģiem, kas 
nonākuši briesmās. 

11. grozījums, ar kuru paredz aizliegt kuģiem, kas nav apdrošināti, iebraukt dalībvalstu 
teritoriālajos ūdeņos, neatbilst starptautiskajām tiesībām, un Komisija to nepieņem. 

21., 50., 51., 52., 53. un 54. grozījums par AIS aprīkojuma uzstādīšanu uz zvejas kuģiem, kuri 
ir garāki par 24 metriem (pretstatā Komisijas priekšlikumā ieteiktajam garumam — 
15 metriem), mazina Komisijas priekšlikuma nozīmi un tātad nav pieņemami. Tam ir savs 
pamats, jo tieši vismazākie kuģi (kuru garums nesasniedz 24 metrus) sadursmēs cieš 
visvairāk. 

5. SECINĀJUMI 

Komisija pieņem zināšanai Padomes vienprātīgi pieņemto kopējo nostāju, bet atgādina savu 
atšķirīgo nostāju galvenajā jautājumā par patvēruma vietām (princips par briesmās nonākušu 
kuģu pieņemšanu patvēruma vietās un obligātu prasību dalībvalstīm izveidot neatkarīgu 
iestādi).  
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