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ĪSS PAMATOJUMS 

Atkritumu novadīšana no kuģiem aizvien vairāk apdraud jūras vidi un tam ir smagas sekas 

vides jomā, ietekme uz cilvēka veselību, kā arī dārgi izmaksājoša ietekme uz ekonomiku. Lai 

gan sauszemes avoti ir jūras piedrazojuma galvenais cēlonis, arī jūrā esošie avoti ir atbildīgi 

par būtisku daļu šā piedrazojuma — tiek lēsts, ka vidējais rādītājs ES ir 32 % un līdz pat 50 % 

dažos ES jūras baseinos. Lai risinātu jautājumu par jūras piedrazojumu no kuģiem, Komisija 

ir nākusi klajā ar priekšlikumu pārskatīt Direktīvu par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām. 

Komisijas priekšlikumā noteikts, ka visām Savienības ostām jāievieš atkritumu savākšanas 

sistēmas, kas 100 % neparedz īpašu maksu, lai kuģiem nebūtu ekonomisku stimulu savu 

atkritumu izgāšanai jūrā. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šīs Komisijas ierosinātās 

būtiskās izmaiņas. Kuģiem nav jābūt nekādiem ekonomiskiem stimuliem atkritumu izgāšanai 

jūrā. 

Atzinuma sagatavotājs arī atzinīgi vērtē zvejas kuģu iekļaušanu izmaksu atgūšanas sistēmās. 

Tomēr tiek ierosināti īpaši pasākumi attiecībā uz zvejas rīkiem. Tas ir tāpēc, ka liela daļa 

zvejas tīklu (33 %) tiek zaudēti, kā rezultātā notiek “rēgu” zveja, kas apdraud zivju krājumus 

un nodara kaitējumu jūras savvaļas dzīvniekiem. Tā arī rada būtiskus ekonomiskus 

zaudējumus, jo tīkli bieži rada kaitējumu pārējiem kuģiem. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka 

šā jautājuma risināšanā liela nozīme ir obligātajām ražotāja paplašinātas atbildības shēmām. 

Dalībvalstīm būtu jāizmanto pielāgotas maksas, lai veicinātu to, ka zvejas rīki tiek izstrādāti 

tā, ka tiek veicināta reciklēšana, kā arī jāievieš depozīta atmaksas sistēmas, pārdodot jaunus 

zvejas rīkus, lai nodrošinātu, ka vecie zvejas rīki tiek piegādāti, beidzoties to darbmūžam. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, tad, kad tiek zaudēts zvejas rīks, kuģim būtu 

pienākums sniegt karoga dalībvalsts kompetentajai iestādei visu attiecīgo informāciju. Šī 

informācija būtu sistemātiski jāapkopo centrālajā datu bāzē (SafeSeaNet), lai uzraudzītu 

situāciju un konstatētu konkrētas problēmas un lai atvieglotu atrašanu. Tas arī palīdzētu 

panākt izpildi aizliegumam izmest jūrā vecos zvejas rīkus. Pamatojoties uz šiem datiem, 

Komisija sniegs regulārus ziņojumus, un tas dos iespēju tam, ka zaudētu zvejas rīku kartēšana 

savukārt palīdzēs izstrādāt atgūšanas programmas un citus pasākumus. 

Zvejas kuģi bieži vien savos tīklos nozvejo atkritumus. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka 

nedrīkst trūkt nekādu ekonomisku stimulu tam, lai šos atkritumus atvestu uz ostām. Komisija 

paredz stimulēt pasīvi nozvejoto atkritumu piegādi ar to, ka tie tiek iekļauti 100 % netiešo 

maksu sistēmā. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis ir apsveicams papildinājums, tomēr tas 

joprojām var radīt zvejas kuģiem augstākas kopējās izmaksas. Tāpēc atzinuma sagatavotājs 

ievieš prasību, ka pasīvi nozvejoto atkritumu savākšanas izmaksas ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtās un to sekojoša attīrīšana tiek finansētas no alternatīviem ienākumu 

avotiem, kas izriet no šīs pārskatītās direktīvas, piemēram, izmantojot jaunās RPA shēmas, 

vai izmantojot subsīdijas. 

Komisija ievieš zaļo kuģu koncepciju — kuģi, kas samazina savus atkritumus uz kuģa var 

kvalificēties samazinātai maksai. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jāprecizē un jāsaskaņo 

minimālās prasības. Atzinuma sagatavotājs jaunā pielikumā ierosina pasākumu kopumu 

saskaņā ar aprites ekonomikas principiem un MARPOL vadlīnijām par atkritumiem. Pasākumi 

ir dažādi — no nošķiršanas izcelsmes avotā un savākšanas līdz apmācībai un vienreizējas 

lietošanas materiāla neizmantošanas. 
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Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina nodrošināt, ka atkritumu un ar gaisa piesārņojumu 

saistīto atliekvielu izmešana, ja tas izdarīts ar nodomu, aiz neuzmanības vai rupjas nolaidības 

dēļ, tiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar ES tiesību aktiem, un tādējādi 

dalībvalstīm ir jāievieš atbilstošas sankcijas. Izņēmumi no šā papildinājuma būtu jānosaka 

atbilstīgi Starptautiskajai konvencijai par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu (MARPOL). 

Visbeidzot — platformas atklātā jūrā, ko izmanto naftas ražošanai un uzglabāšanai, nav 

minētas pašreizējā Komisijas priekšlikumā par direktīvas par ostas atkritumu pieņemšanas 

iekārtām pārskatīšanu. ES 2015. gadā bija 232 platforma atklātā jūrā, kas katra nodarbināja 

100–200 darbinieku. Analītiķi ir secinājuši, ka tās ir jūras piedrazojuma būtisks avots. 

Atzinuma sagatavotājs ierosina nodrošināt, ka to atkritumi arī ir jānodod ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtās. 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVA 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVA 

par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām 

kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ 

Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 

2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES 

par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām 

kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ 

Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 

2005/35/EC, Direktīvu 2009/16/EK un 

Direktīvu 2010/65/ES 

(Saistīts ar 20.a panta (jauns) grozījumu, ierosinot mainīt piesārņojošo vielu definīciju 

Direktīvā par kuģu radīto piesārņojumu). 

Pamatojums 

Ar Direktīvu 2005/35/EK tiek paredzēti noteikumi par sankciju piemērošanu par piesārņojošu 

vielu noplūdi no kuģiem. Direktīvā 2005/35/EK pašlaik attiecas tikai uz vielām, kas minētas 

MARPOL I pielikumā (nafta) un II pielikumā (neiepakotas kaitīgas šķidras vielas). Tas būtu 

jāgroza, lai iekļautu piesārņojumu, kas minēts V pielikumā (atkritumi) un VI pielikumā (gaisa 

piesārņojums ar atlikumiem). 
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Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Starptautiskā konvencija par kuģu 

izraisīta piesārņojuma novēršanu 

(MARPOL konvencija) paredz ne tikai 

vispārēju aizliegumu novadīt un izmest 

atkritumus jūrā, bet arī nosacījumus, 

saskaņā ar kuriem dažus atkritumu veidus 

drīkst novadīt jūras vidē. MARPOL 

konvencijā noteikts, ka dalībvalstis 

nodrošina piemērotas atkritumu 

pieņemšanas iekārtas ostās. 

(2) Starptautiskā konvencija par kuģu 

izraisīta piesārņojuma novēršanu 

(MARPOL konvencija) paredz ne tikai 

vispārēju aizliegumu kuģiem un 

stacionārām vai peldošām platformām 

novadīt un izmest atkritumus jūrā, bet arī 

nosacījumus, saskaņā ar kuriem dažus 

atkritumu veidus drīkst novadīt jūras vidē. 

MARPOL konvencijā noteikts, ka 

dalībvalstis nodrošina piemērotas 

atkritumu pieņemšanas iekārtas ostās. 

Pamatojums 

MARPOL arī reglamentē stacionāras vai peldošas platformas. Tās būtu jāiekļauj šeit. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Pēdējās divās aizvadītajās 

desmitgadēs MARPOL konvencijā un tās 

pielikumos veikti būtiski grozījumi, ar 

kuriem ieviestas stingrākas normas un 

aizliegumi attiecībā uz atkritumu 

novadīšanu no kuģiem jūrā. 

(4) Pēdējās divās aizvadītajās 

desmitgadēs MARPOL konvencijā un tās 

pielikumos veikti būtiski grozījumi, ar 

kuriem ieviestas stingrākas normas 

attiecībā uz atkritumu piegādi un 

aizliegumi attiecībā uz atkritumu 

novadīšanu no kuģiem jūrā. 

Pamatojums 

MARPOL attiecas arī uz ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Neraugoties uz šo noteikumu 

attīstību, jūrā joprojām tiek novadīti 

atkritumi. Tas ir saistīts ar vairāku faktoru 

kombināciju, proti, ostās ne vienmēr ir 

pieejamas piemērotas atkritumu 

pieņemšanas iekārtas, izpilde netiek 

panākta pietiekamā mērā un trūkst stimulu 

atkritumu nogādāšanai krastā. 

(7) Neraugoties uz šo noteikumu 

attīstību, jūrā joprojām tiek novadīti 

atkritumi, radot milzīgas vides, sociālās un 

ekonomiskās izmaksas. Tas ir saistīts ar 

vairāku faktoru kombināciju, proti, ostās ne 

vienmēr ir pieejamas piemērotas atkritumu 

pieņemšanas iekārtas, izpilde netiek 

panākta pietiekamā mērā un trūkst stimulu 

atkritumu nogādāšanai krastā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Lai gan ir panākti uzlabojumi, 

tomēr pārtikas atkritumi, jo īpaši kruīza 

kuģos, joprojām var būt lieli. Pārtikas 

atkritumu apsaimniekošanas prakse 

joprojām ir joma, kurā ir nepieciešams 

attīstīt dalītās vākšanas un atkārtotas 

izmantošanas praksi. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Kuģu atkritumu, tostarp pamestu 

zvejas rīku dalīta savākšana ir 

nepieciešama, lai nodrošinātu šo atkritumu 

turpmāku atgūšanu pakārtotajā atkritumu 

apsaimniekošanas ķēdē. Atkritumus uz 

kuģiem bieži vien šķiro saskaņā ar 

starptautiskām normām un standartiem, un 

Savienības tiesību aktiem būtu jānodrošina, 

ka šie centieni šķirot atkritumus uz kuģa 

netiek mazināti tādēļ, ka nav nodrošināta 

dalīta savākšana krastā. 

(12) Kuģu atkritumu, tostarp pamestu 

zvejas rīku dalīta savākšana ir 

nepieciešama, lai nodrošinātu šo atkritumu 

turpmāku atgūšanu atkārtotai 

izmantošanai vai reciklēšanai pakārtotajā 

atkritumu apsaimniekošanas ķēdē un 

nepieļautu, ka tie nodara kaitējumu jūras 

dzīvniekiem un videi. Atkritumus uz 

kuģiem bieži vien šķiro saskaņā ar 

starptautiskām normām un standartiem, un 

Savienības tiesību aktiem būtu jānodrošina, 

ka šie centieni šķirot atkritumus uz kuģa 
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netiek mazināti tādēļ, ka nav nodrošināta 

dalīta savākšana krastā. Dalībvalstīm būtu 

jāmudina izmantot tādas dalītās 

savākšanas sistēmas, kas vislabāk atbilst 

ostas parametriem. 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Atkritumu, piemēram, pārtikas 

atkritumu, smērvielu un degvieleļļas, 

dalīta savākšana būtu jāattīsta tālāk ar 

konkrētu mērķi nodrošināt to atkārtotu 

izmantošanu saskaņā ar aprites 

ekonomikas principiem. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai gan lielākā daļa jūras 

piesārņojuma nāk no darbībām uz 

sauszemes, kuģniecības nozarei, tostarp 

zivsaimniecības nozarei un atpūtas nozarei, 

arī ir nozīmīga loma atkritumu — to starpā 

ir arī plastmasa un pamesti zvejas rīki — 

novadīšanā tieši jūrā. 

(13) Lai gan lielākā daļa jūras 

piesārņojuma nāk no darbībām uz 

sauszemes, kuģniecības nozarei, tostarp 

zivsaimniecības nozarei un atpūtas nozarei, 

arī ir nozīmīga loma atkritumu — to starpā 

ir arī plastmasa un pamesti zvejas rīki — 

novadīšanā tieši jūrā. Komisija lēš, ka 

plastmasa veido vairāk nekā 80 % no 

jūras piedrazojuma un ka plastmasu 

saturoši zvejas rīki veido 27 % Eiropas 

pludmalēs atrastā jūras piedrazojuma, kas 

atbilst 11 000 tonnu gadā. 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Direktīva 2008/98/EK nosaka 
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atkritumu rašanās novēršanas 

pasākumus, kas dalībvalstīm būtu jāveic, 

lai novērstu atkritumu rašanos. Šajos 

pasākumos būtu jāiekļauj centieni apturēt 

jūras piedrazojuma radīšanu, lai palīdzētu 

sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 

— novērst un ievērojami samazināt jūras 

visu veidu piesārņojumu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

13.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13b) Stacionāras vai peldošas 

platformas arī veicina jūras piedrazošanu 

un būtu jānosaka prasība tām pieņemt 

atkritumu apsaimniekošanas plānu, 

ieviest atkritumu dalīto savākšanu un 

regulāri nodot atkritumus Savienības 

ostās. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) SJO 2004. gada 13. februāra 

Starptautiskā konvencija par kuģu balasta 

ūdeņu un nosēdumu kontroli un 

apsaimniekošanu (“Balasta ūdeņu 

konvencija”) stājās spēkā 2017. gada 8. 

septembrī. Balasta ūdeņu konvencijā 

noteikts, ka visiem kuģiem ir pienākums 

veikt balasta ūdeņu apsaimniekošanas 

procedūras saskaņā ar SJO standartiem 

un ka ir nepieciešamas ostas un termināli, 

kas paredzēti balasta tilpņu tīrīšanai un 

remontam, lai nodrošinātu piemērotas 

iekārtas nogulšņu uzņemšanai. 
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Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai efektīvi risinātu jūras 

piegružojuma problēmu, ir būtiski 

nodrošināt pienācīgus stimulus atkritumu – 

un jo īpaši sadzīves atkritumu – 

nogādāšanai uz ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtām. To var panākt ar 

izmaksu atgūšanas sistēmu, kas paredz 

piemērot netiešu maksu, kura jāmaksā 

neatkarīgi no atkritumu nodošanas un kura 

dod tiesības nodot atkritumus, nemaksājot 

nekādas papildu tiešās maksas. Ņemot 

vērā, ka jūras piegružojumu rada arī 

zivsaimniecības nozare un atpūtas nozare, 

tās abas būtu jāiekļauj sistēmā. 

(18) Lai efektīvi risinātu jūras 

piegružojuma problēmu, ir būtiski 

nodrošināt pienācīgus stimulus atkritumu – 

un jo īpaši sadzīves atkritumu – 

nogādāšanai uz ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtām. To var panākt ar 

izmaksu atgūšanas sistēmu, kas paredz 

piemērot netiešu maksu, kura jāmaksā 

neatkarīgi no atkritumu nodošanas un kura 

dod tiesības nodot atkritumus, nemaksājot 

nekādas papildu tiešās maksas. Ņemot 

vērā, ka jūras piegružojumu rada arī 

zivsaimniecības nozare un atpūtas nozare, 

tās abas būtu jāiekļauj sistēmā. Pasīvi 

nozvejotiem atkritumiem nevajadzētu 

radīt papildu izmaksas zvejas kuģiem. 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Zvejniekiem var būt būtiska loma 

jūras piedrazojuma mazināšanā, pasīvi 

izzvejotos atkritumus atvedot uz ostu, lai 

varētu veikt pienācīgu atkritumu 

apsaimniekošanu. Lai veicinātu to, ka 

parastu zvejas darbību laikā tīklos pasīvi 

nozvejotie atkritumi tiktu nodoti, 

dalībvalstīm būtu jāsedz izmaksas, kas 

saistītas ar to savākšanu ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtās un turpmāko 

apsaimniekošanu, ieņēmumus ģenerējot 

no alternatīviem ienākumu avotiem. 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

18.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18b) Lai efektīvi risinātu jūras 

piedrazojuma problēmu, dalībvalstīm 

papildus būtu jācenšas izstrādāt 

stratēģijas un plānus jūrā pamestu zvejas 

rīku gadījumu skaita samazināšanai un 

šajā nolūkā būtu jāizmanto, piemēram, 

dotācijas no Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda (EJZF), kā arī 

jāizmanto struktūrfondu un Eiropas 

teritoriālās sadarbības (ETS) atbalsts un 

reģionu nepieciešamā aktīvā iesaistīšanās. 

Tāpat būtu jāveicina jauni pārvaldības 

rīki un laba prakse, piemēram, tādi 

projekti, kas tiek izskatīti Adrijas jūras 

projektos, kuriem piešķirts ETS 

līdzfinansējums, un vēl viena iespēja ir 

zvejas flotēm piešķirt jaunu lomu — 

sargāt jūru. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Lai ieviestu iedarbīgu atalgojuma 

sistēmu kuģiem, kuri samazina atkritumus, 

būtu jāturpina attīstīt atkritumu 

apsaimniekošanas aspektā “zaļā kuģa” 

koncepciju. 

(19) Saistībā ar atkritumu 

apsaimniekošanu būtu jāīsteno “zaļā 

kuģa” koncepcija. Lai ieviestu iedarbīgu 

atalgojuma sistēmu kuģiem, kuri samazina 

atkritumus, izmantojot vidi saudzējošu un 

ilgtspējīgu atkritumu rašanās novēršanu 

un apsaimniekošanu, būtu jānosaka un 

pēc iespējas saskaņotākā veidā jāīsteno 

Savienības līmeņa minimālās prasības 

saskaņā ar paraugpraksi un SJO 

2017. gada vadlīnijām attiecībā uz 

MARPOL konvencijas V pielikuma 

īstenošanu. Dalībvalstīm būtu jāmudina 

ieviest praksi, kas pārsniedz 

nepieciešamos standartus. 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 
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20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Kravu atliekas paliek kravas 

īpašnieka īpašums pēc kravas izkraušanas 

terminālī, un tām bieži ir ekonomiska 

vērtība. Šā iemesla dēļ kravu atliekām 

nevajadzētu piemērot izmaksu atgūšanas 

sistēmas, ne arī piemērot netiešo maksu; 

maksa par kravu atlieku nodošanu būtu 

jāsedz atkritumu pieņemšanas iekārtu 

lietotājam, kā noteikts starp iesaistītajām 

pusēm noslēgtā līguma noteikumos vai 

citos vietējos noteikumos. 

(20) Kravu atliekas paliek kravas 

īpašnieka īpašums pēc kravas izkraušanas 

terminālī, un tām bieži ir ekonomiska 

vērtība. Šā iemesla dēļ kravu atliekām 

nevajadzētu piemērot izmaksu atgūšanas 

sistēmas, ne arī piemērot netiešo maksu; 

maksa par kravu atlieku nodošanu būtu 

jāsedz atkritumu pieņemšanas iekārtu 

lietotājam, kā noteikts starp iesaistītajām 

pusēm noslēgtā līguma noteikumos vai 

citos vietējos noteikumos. Tomēr tam 

nebūtu jāattiecas uz tādu kravu atliekām, 

ko nav viegli reģenerēt, piemēram, 

augstas viskozitātes noturīgām 

peldvielām, tostarp parafīnu. Šādām 

vielām var būt zema ekonomiskā vērtība, 

tāpēc rodas risks, ka tās tiks izgāztas jūrā, 

ja netiks pienācīgi izmazgātas ostas 

atkritumu pieņemšanas iekārtās. 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) Lai uzlabotu kuģošanas drošumu 

un sekmētu jūras vides aizsardzību no 

kuģu radītā piesārņojuma, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2005/35/EK1a būtu jāgroza 

nolūkā Savienības tiesību aktus piemērot 

arī kuģu radītajam piesārņojumam 

atkritumu veidā, kā definēts MARPOL 

konvencijas V un VI pielikumā, un 

nodrošināt, ka personas, kas atbildīgas 

par pretlikumīgu novadīšanu, saņem 

atbilstīgu sodu. 

 _________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2005. gada 7. septembra Direktīva 

2005/35/EK par kuģu radīto 

piesārņojumu un sodu, tostarp 
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kriminālsodu, ieviešanu par 

nodarījumiem, kas saistīti ar 

piesārņojumu (OV L 255, 30.9.2005., 

11. lpp.). 

Pamatojums 

Ar Direktīvu 2005/35/EK tiek paredzēti noteikumi par sankciju piemērošanu par piesārņojošu 

vielu noplūdi no kuģiem. Patlaban tā attiecas vienīgi uz vielām, kas minētas MARPOL 

I pielikumā (nafta) un II pielikumā (neiepakotas kaitīgas šķidras vielas). Būtu jāveic 

grozījumi, iekļaujot arī notekūdeņu (IV pielikums) un atkritumu (V pielikums) novadīšanu un 

ar gaisa piesārņošanu saistītos atkritumus (VI pielikums). 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Uzraudzība un izpilde būtu 

jāatvieglo ar sistēmu, kas balstās uz 

elektronisku ziņošanu un informācijas 

apmaiņu. Šajā nolūkā būtu jāturpina attīstīt 

ar Direktīvu 2000/59/EK izveidoto 

pašreizējo informācijas un uzraudzības 

sistēmu, un tai būtu jāturpina darboties, 

pamatojoties uz esošajām elektroniskajām 

datu sistēmām, jo īpaši Savienības jūras 

datu apmaiņas sistēmu (SafeSeaNet) un 

inspekciju datubāzi (THETIS). Sistēmā 

būtu jāiekļauj arī informācija par ostas 

atkritumu pieņemšanas iekārtām, kas 

pieejamas dažādās ostās. 

(24) Uzraudzība un izpilde būtu 

jāatvieglo ar sistēmu, kas balstās uz 

elektronisku ziņošanu un informācijas 

apmaiņu. Šajā nolūkā būtu jāturpina attīstīt 

ar Direktīvu 2000/59/EK izveidoto 

pašreizējo informācijas un uzraudzības 

sistēmu, un tai būtu jāturpina darboties, 

pamatojoties uz esošajām elektroniskajām 

datu sistēmām, jo īpaši Savienības jūras 

datu apmaiņas sistēmu (SafeSeaNet) un 

inspekciju datubāzi (THETIS). Sistēmā 

būtu jāiekļauj arī informācija par ostas 

atkritumu pieņemšanas iekārtām, kas 

pieejamas dažādās ostās, kā arī par 

nozaudētajiem zvejas rīkiem. 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai ņemtu vērā norises starptautiskā 

mērogā un sekmētu videi labvēlīgu 

atkritumu apsaimniekošanas praksi uz 

kuģiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 

(30) Lai ņemtu vērā norises starptautiskā 

mērogā un sekmētu videi labvēlīgu 

atkritumu apsaimniekošanas praksi uz 

kuģiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 



 

AD\1162817LV.docx 13/34 PE622.225v02-00 

 LV 

pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu 

attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu nolūkā 

atjaunināt atsauces uz starptautiskajiem 

instrumentiem un pielikumus un nolūkā 

grozīt atsauces uz starptautiskajiem 

instrumentiem, lai vajadzības gadījumā 

nepieļautu minēto starptautisko 

instrumentu grozījumu piemērošanu šīs 

direktīvas nolūkā, kā arī lai izstrādātu 

kopīgus “zaļo kuģu” atzīšanas kritērijus 

nolūkā piemērot šiem kuģiem samazinātu 

maksu par atkritumiem. Ir īpaši būtiski, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 

ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu 

attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu nolūkā 

atjaunināt atsauces uz starptautiskajiem 

instrumentiem un pielikumus un nolūkā 

grozīt atsauces uz starptautiskajiem 

instrumentiem, lai vajadzības gadījumā 

nepieļautu minēto starptautisko 

instrumentu grozījumu piemērošanu šīs 

direktīvas nolūkā, kā arī lai izmainītu 

kopīgus “zaļo kuģu” atzīšanas kritērijus, 

vienlaikus ņemot vērā pašreizējo labo 

praksi un augšupējas shēmas, nolūkā 

piemērot šiem kuģiem samazinātu maksu 

par atkritumiem. Ir īpaši būtiski, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 

ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) “stacionāra vai peldoša platforma” 

ir jebkāda stacionāra vai peldoša 

platforma atklātā jūrā, tostarp urbšanas 

iekārtas vai peldošas ražošanas, 

glabāšanas, iekraušanas vai izkraušanas 

iekārtas, ko izmanto jebkuras vielas vai 

materiāla ieguvei un uzglabāšanai cietā, 

šķidrā vai gāzveida stāvoklī; 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) “kuģu atkritumi” ir visi atkritumi, 

ieskaitot kravu atliekas, kas rodas kuģa 

ekspluatācijā vai iekraušanas, izkraušanas 

(c) “kuģu atkritumi” ir visi atkritumi, 

ieskaitot kravu atliekas, kas rodas kuģa vai 

stacionāras vai peldošas platformas 
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vai tīrīšanas darbību laikā, un zvejas 

darbību laikā tīklos savāktie atkritumi, uz 

kuriem attiecas MARPOL konvencijas I, 

II, IV, V un VI pielikums; 

ekspluatācijā vai iekraušanas, izkraušanas, 

tīrīšanas un kuģa remonta darbību laikā, 

tostarp nogulsnes no balasta tilpņu 

tīrīšanas vai remonta, un zvejas darbību 

laikā tīklos savāktie atkritumi, uz kuriem 

attiecas MARPOL konvencijas I, II, IV, V 

un VI pielikums; 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) “pasīvi izzvejoti atkritumi” ir 

zvejas darbību laikā tīklos nejauši 

savāktie atkritumi; 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) “kravu atliekas” ir jebkuru kravas 

materiālu atlikumi uz kuģa, kas pēc 

iekraušanas vai izkraušanas paliek uz klāja 

vai tilpnēs, ieskaitot iekraušanas un 

izkraušanas pārpalikumus un noplūdes vai 

nobirumus sausā vai mitrā veidā vai 

ierautus mazgāšanas ūdenī, izņemot kravu 

putekļus, kas paliek uz klāja pēc 

slaucīšanas, un kuģa ārējo virsmu putekļus; 

(d) “kravu atliekas” ir jebkuru kravas 

materiālu atlikumi uz kuģa, kas pēc 

iekraušanas vai izkraušanas paliek uz klāja 

vai tilpnēs, vai tvertnēs, ieskaitot 

iekraušanas un izkraušanas pārpalikumus 

un noplūdes vai nobirumus sausā vai mitrā 

veidā vai ierautus mazgāšanas ūdenī, 

izņemot kravu putekļus, kas paliek uz klāja 

pēc slaucīšanas, un kuģa ārējo virsmu 

putekļus; 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) “zvejas rīks” ir jebkurš priekšmets 

vai aprīkojuma daļa, ko zvejā un 
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akvakultūrā izmanto jūras bioloģisko 

resursu zvejošanai vai ķeršanai vai kas peld 

pa jūras virsmu un tiek izmantots jūras 

bioloģisko resursu pievilināšanai un 

ķeršanai; 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.punkts – l apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(l) “pietiekama atkritumu uzkrāšanas 

tilpņu ietilpība” ir pietiekams tilpums, lai 

no izbraukšanas brīža līdz nākamajai ostai 

uz kuģa uzglabātu atkritumus, ieskaitot 

atkritumus, kuri var rasties reisa laikā; 

(l) “pietiekama atkritumu uzkrāšanas 

tilpņu ietilpība” ir pietiekams tilpums, kas 

paredzēts katram atkritumu veidam, lai no 

izbraukšanas brīža līdz nākamajai ostai uz 

kuģa uzglabātu atkritumus, ieskaitot 

atkritumus, kuri var rasties reisa laikā; 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) ostās un termināļos, kur notiek 

balasta tilpņu tīrīšanu vai remonts, ir 

atbilstošas atkritumu pieņemšanas 

iekārtas nogulšņu uzņemšanai; 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ostas atkritumu pieņemšanas 

iekārtas ļauj apsaimniekot kuģu atkritumus 

videi saudzīgā veidā saskaņā ar Direktīvas 

2008/98/EK prasībām un citiem 

attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem par 

atkritumiem. Šajā nolūkā dalībvalstis 

nodrošina kuģu atkritumu dalītu savākšanu 

(c) ostas atkritumu pieņemšanas 

iekārtas ļauj apsaimniekot kuģu atkritumus 

videi saudzīgā veidā saskaņā ar Direktīvas 

2008/98/EK prasībām un citiem 

attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem par 

atkritumiem. Šajā nolūkā dalībvalstis 

nodrošina kuģu atkritumu dalītu savākšanu 
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ostās saskaņā ar Savienības tiesību aktiem 

par atkritumiem, jo īpaši saskaņā ar 

Direktīvu 2008/98/EK, Direktīvu 

2012/19/ES un Direktīvu 2006/66/EK. Šā 

punkta c) apakšpunktu piemēro, neskarot 

Regulā (EK) Nr. 1069/2009 noteiktās 

stingrākas prasības attiecībā uz ēdināšanas 

atkritumu apsaimniekošanu no 

starptautisko līniju transportlīdzekļiem. 

atkārtotas izmantošanas un reciklēšanas 

veicināšanai ostās saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem par atkritumiem, jo īpaši 

saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

94/62/EK1a, Direktīvu 2012/19/ES un 

Direktīvu 2006/66/EK. Šā punkta c) 

apakšpunktu piemēro, neskarot Regulā 

(EK) Nr. 1069/2009 noteiktās stingrākas 

prasības attiecībā uz ēdināšanas atkritumu 

apsaimniekošanu no starptautisko līniju 

transportlīdzekļiem. 

 _________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

1994. gada 20. decembra Direktīva 

94/62/EK par iepakojumu un izlietoto 

iepakojumu (OV L 365, 31.12.1994., 10. 

lpp.). 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Attiecīgās ostas iestādes vai, ja 

tādu nav, attiecīgās iestādes nodrošina, ka 

atkritumu piegādes vai saņemšanas 

darbības veic, izmantojot pietiekamus 

drošības pasākumus, lai novērstu riskus 

cilvēkiem un videi ostās, uz kurām 

attiecas šī direktīva. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 

pusēm, jo īpaši ar ostas izmantotājiem vai 

to pārstāvjiem, katrai ostai izstrādā un 

īsteno atbilstīgu atkritumu pieņemšanas un 

apsaimniekošanas plānu. Apspriešanos rīko 

1. Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 

pusēm, tostarp ar ostas izmantotājiem vai 

to pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību, 

katrai ostai izstrādā un īsteno atbilstīgu 

atkritumu pieņemšanas un 
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gan plānu sākotnējās izstrādes laikā, gan 

pēc to pieņemšanas, jo īpaši, ja ir notikušas 

nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz 4., 6. un 7. 

panta prasībām. Sīkākas minēto plānu 

izstrādes prasības ir izklāstītas 1. 

pielikumā. 

apsaimniekošanas plānu. Apspriešanos rīko 

gan plānu sākotnējās izstrādes laikā, gan 

pēc to pieņemšanas, jo īpaši, ja ir notikušas 

nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz 4., 6. un 7. 

panta prasībām. Sīkākas minēto plānu 

izstrādes prasības ir izklāstītas 1. 

pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Ļoti mazas ostas, kam raksturīga 

neliela vai reta kuģu satiksme, ko veido 

tikai atpūtas kuģi, var tikt atbrīvotas no šā 

panta darbības jomas, ja to atkritumu 

pieņemšanas iekārtas ir integrētas 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, 

kuru pārvalda pašvaldība vai kura tiek 

pārvaldīta tās vārdā, un dalībvalstis, kurās 

šīs ostas atrodas, nodrošina, ka 

informācija par atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu tiek darīta 

pieejama šo ostu izmantotājiem. 

 Dalībvalstis, kurās atrodas šādas ostas, 

elektroniski paziņo šīm ostām par 

informācijas, uzraudzības un izpildes 

sistēmu, kas minēta šīs direktīvas 

14. pantā. 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

3. daļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kuģu atkritumu nodošana Kuģu atkritumu novadīšana un nodošana 

(Saistīts ar 7. panta 1. punkta grozījumu.) 

Pamatojums 

Šajā iedaļā būtu jāiekļauj arī novadīšanas aizliegumi, kas piemērojami saskaņā ar MARPOL 
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konvenciju. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kuģu atkritumu nodošana Kuģu atkritumu novadīšana un nodošana 

(Saistīts ar 7. panta 1. punkta grozījumu.) 

Pamatojums 

Šajā iedaļā būtu jāiekļauj arī novadīšanas aizliegumi, kas piemērojami saskaņā ar MARPOL 

konvenciju. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pirms ostas atstāšanas Savienības 

ostā piestājoša kuģa kapteinis saskaņā ar 

MARPOL konvencijā noteiktajām 

attiecīgajām novadīšanas normām ostas 

atkritumu pieņemšanas iekārtā nodod visus 

atkritumus, kas atrodas uz kuģa. 

1. Pirms ostas atstāšanas Savienības 

ostā piestājoša kuģa kapteinis saskaņā ar 

MARPOL konvencijā noteiktajām 

attiecīgajām piegādes un novadīšanas 

normām un noteikumiem ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtā nodod visus 

atkritumus, kas atrodas uz kuģa, un pēc 

ostas atstāšanas neizmet atkritumus jūrā. 

Šī prasība attiecas arī uz nogulsnēm, kas 

rodas balasta tilpņu tīrīšanas un remonta 

procesā saskaņā ar Balasta ūdeņu 

konvenciju. 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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7. Ja nākamā osta atrodas ārpus 

Savienības vai ja ir pietiekams pamats 

domāt, ka nākamajā ostā nav piemērotu 

iekārtu, vai ja nākamā osta nav zināma, 

dalībvalsts pieprasa, lai kuģis nodod visus 

savus atkritumus pirms ostas atstāšanas. 

7. Ja, pamatojoties uz pieejamo 

informāciju, tostarp informāciju, kas 

elektroniski pieejama šīs direktīvas 

14. pantā minētajā informācijas, 

uzraudzības un izpildes sistēmā vai 

GISIS, nav iespējams noteikt, vai 

piemērotas iekārtas ir pieejamas 

nākamajā piestāšanās ostā, vai ja nākamā 

osta nav zināma, dalībvalsts pieprasa, lai 

kuģis nodod visus savus atkritumus pirms 

ostas atstāšanas. 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 8.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a Stacionāras vai peldošas 

platformas kapteinis nodrošina, ka tās 

atkritumi tiek nogādāti ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtā regulāros intervālos 

saskaņā ar MARPOL konvenciju. 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

7.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Savienības ostā piestājuša kuģa kapteinis 

pirms izbraukšanas no ostas veic 

pirmsmazgāšanas procedūras attiecībā uz 

augstas viskozitātes noturīgām 

peldvielām, tostarp parafīnu, saskaņā ar 

MARPOL konvencijas II pielikumu un 

jebkādas atliekas vai ūdens maisījumus 

novada izkraušanas ostā, līdz tvertne ir 

tukša un izplūdes caurules ir atbrīvotas 

no atliekām. 
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Pamatojums 

Ņemot vērā, ka PPR 2018. gada februārī pieņēma grozījumu projektu, kurā prasīta 

pirmsmazgāšana tvertnēm ar augstas viskozitātes noturīgām peldvielām un kura pieņemšanu, 

iekļaujot II pielikumā, apsvērs MEPC 73. sesijā, ES šīs prasības būtu jāiekļauj pārskatītajā 

PRF direktīvā, tādējādi padarot tās par Savienības tiesību aktiem un pievienojot pienākumu 

nodrošināt, ka izplūdes caurules ir atbrīvotas no atliekām. Jo īpaši parafīns tiek izgāzts jūrā 

un nonāk Eiropas pludmalēs, cita starpā radot problēmas savvaļas dzīvniekiem. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ostas 

atkritumu pieņemšanas iekārtu darbības 

izmaksas par tādu kuģu atkritumu 

pieņemšanu un apstrādi, kas nav kravu 

atliekas, sedz ar maksām, ko iekasē no 

kuģiem. Šīs maksas ietver 4. pielikumā 

uzskaitītos elementus. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ostas 

atkritumu pieņemšanas iekārtu darbības 

izmaksas par tādu kuģu atkritumu 

pieņemšanu un apstrādi, tostarp augstas 

viskozitātes noturīgu peldvielu kravu 

atliekas, bet neiekļaujot citu kravu 

atliekas, sedz ar maksām, ko iekasē no 

kuģiem. Šīs maksas ietver 4. pielikumā 

uzskaitītos elementus. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku 

stimulu MARPOL konvencijas 

V pielikumā definēto atkritumu nodošanai, 

tostarp to atkritumu nodošanai, kas savākti 

tīklos zvejas darbību laikā, iekasējamā 

netiešā maksa sedz visas izmaksas par šo 

atkritumu pieņemšanu ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtās, tādējādi nodrošinot 

tiesības nodot atkritumus, nemaksājot 

papildu tiešās maksas; 

(c) lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku 

stimulu MARPOL konvencijas 

V pielikumā definēto atkritumu nodošanai, 

tostarp to atkritumu nodošanai, kas savākti 

tīklos zvejas darbību laikā, un attiecībā uz 

augstas viskozitātes noturīgu peldvielu 

kravu atliekām, iekasējamā netiešā maksa 

sedz visas izmaksas par šo atkritumu 

pieņemšanu ostas atkritumu pieņemšanas 

iekārtās, tādējādi nodrošinot tiesības nodot 

atkritumus, nemaksājot papildu tiešās 

maksas; 
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Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) lai izvairītos no tā, ka izmaksas 

saistībā ar pasīvi nozvejoto atkritumu 

vākšanu ostas atkritumu pieņemšanas 

iekārtās un turpmāko apstrādi sedz ostas 

lietotāji, dalībvalstis pilnībā sedz minētās 

izmaksas no ienākumiem, kas gūti no 4. 

pielikumā uzskaitītajiem alternatīvajiem 

finansēšanas avotiem; 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Maksas samazina, ja kuģa 

konstrukcija, ekipējums un darbība ir tāda, 

ka var pierādīt, ka kuģis rada mazāku 

daudzumu atkritumu un savus atkritumus 

apsaimnieko ilgtspējīgā un videi saudzīgā 

veidā. Saskaņā ar 19. pantu Komisija ir 

pilnvarota ar deleģētajiem aktiem pieņemt 

kritērijus, lai noteiktu kuģa atbilstību šā 

punkta prasībām attiecībā uz atkritumu 

apsaimniekošanu uz kuģa. 

5. Maksas samazina, ja kuģa 

konstrukcija, ekipējums, iepirkuma 

politika un darbība ir tāda, ka var pierādīt, 

ka kuģis rada mazāku daudzumu tās 

kategorijas atkritumu, kam piemērojama 

maksa, un savus atkritumus apsaimnieko 

ilgtspējīgā un videi saudzīgā veidā saskaņā 

ar 4.a pielikumu attiecībā uz kuģiem, kas 

nav zvejas kuģi, un saskaņā ar 4.b 

pielikumu attiecībā uz zvejas kuģiem. 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

19. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 

groza 4.a un 4.b pielikumu, lai izmainītu 

saskaņotās minimālās prasības. 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) atbrīvojums nerada negatīvu 

ietekmi uz kuģošanas drošumu, veselību, 

sadzīves vai darba apstākļiem uz kuģa vai 
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uz jūras vidi; 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecībā uz to kuģu inspekcijām, 

uz kuriem neattiecas Direktīva 

2009/16/EK, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 

inspicēti vismaz 20 % no atsevišķo kuģu 

kopskaita katrā turpmāk minētajā 

kategorijā: 

1. Attiecībā uz to kuģu inspekcijām, 

uz kuriem neattiecas Direktīva 

2009/16/EK, dalībvalstis nodrošina, ka 

gadā tiek inspicēti vismaz 20 % no 

atsevišķo kuģu kopskaita katrā turpmāk 

minētajā kategorijā: 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nosaka inspekciju 

procedūras zvejas kuģiem, kuru bruto 

tonnāža ir mazāka nekā 100, kā arī 

atpūtas kuģiem, kuru bruto tonnāža ir 

mazāka nekā 100, lai nodrošinātu 

atbilstību piemērojamajām šīs direktīvas 

prasībām, nodrošinot, ka inspekcijas tiek 

veiktas vismaz 20 % no kopējā individuālu 

zvejas kuģu un atpūtas kuģu skaita, kas 

attiecīgajā dalībvalstī piestāj gada laikā. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā minēto 

inspekciju rezultātus reģistrē informācijas, 

uzraudzības un izpildes sistēmā, kas minēta 

šīs direktīvas 15. pantā. 

2. Šā panta 1. un 1.a punktā minēto 

inspekciju rezultātus reģistrē informācijas, 

uzraudzības un izpildes sistēmā, kas minēta 

šīs direktīvas 15. pantā. 
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Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai nodrošinātu atbilstību 

attiecīgajām šīs direktīvas prasībām, 

dalībvalstis izstrādā tādu zvejas kuģu un 

atpūtas kuģu inspicēšanas, kuru bruto 

tilpība ir mazāka par 100 tonnām. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) zvejas rīka nozaudēšanas 

gadījumā — informācija, kas prasīta 

saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 

1224/20091a 48. pantu; 

 ______________ 

 1a Padomes 2009. gada 20. novembra 

Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 

Savienības kontroles sistēmu, lai 

nodrošinātu atbilstību kopējās 

zivsaimniecības politikas noteikumiem, un 

groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) 

Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) 

Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) 

Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) 

Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) 

Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un 

(EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas 

(EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un 

(EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 

22.12.2009., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus ziņošanai par zvejas rīku 

nozaudēšanu, Komisijai tiek piešķirtas 

īstenošanas pilnvaras noteikt ziņošanas 

formātu. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 

kas minēta 20. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Komisija, pamatojoties uz datiem, 

kas tai paziņoti saskaņā ar 2. punkta da) 

apakšpunktu, vēlākais līdz 2022. gada 

31. decembrim un pēc tam reizi divos 

gados publicē kopsavilkuma ziņojumu par 

zvejas rīku nozaudēšanu. 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija nodrošina, ka direktīvas 

īstenošanas uzraudzības vajadzībām no 

inspekciju datubāzes var iegūt visus 

būtiskos datus, ko paziņojušas dalībvalstis. 

4. Komisija nodrošina, ka direktīvas 

īstenošanas uzraudzības vajadzībām no 

inspekciju datubāzes var iegūt visus 

būtiskos datus, ko paziņojušas dalībvalstis. 

Komisija regulāri pārskata datubāzi, lai 

uzraudzītu direktīvas īstenošanu un ar 

mērķi ierosināt korektīvus pasākumus 

pievērstu uzmanību jebkādām šaubām par 

visaptverošu īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp 

dalībvalstu iestādēm un ekspertiem, tostarp 

no privātā sektora, par šīs direktīvas 

piemērošanu Savienības ostās. 

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp 

dalībvalstu iestādēm un ekspertiem, tostarp 

no privātā sektora un pilsoniskās 

sabiedrības, par šīs direktīvas piemērošanu 

Savienības ostās. 

Pamatojums 

Pieredzes apmaiņai vajadzētu būt ne tikai starp valsts iestādēm un privātā sektora 

ekspertiem, bet arī ar ekspertiem no pilsoniskās sabiedrības. 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis ne vēlāk kā … [12 mēneši pēc 

šīs direktīvas pieņemšanas dienas] un pēc 

tam reizi divos gados ziņo Komisijai par 

labāko praksi attiecībā uz ilgtspējīgu 

atkritumu apsaimniekošanu uz kuģiem un 

savās ostās. Sešus mēnešus pēc katra 

ziņošanas termiņa beigām Komisija 

sagatavo ziņojumu par šo labāko praksi, 

lai sniegtu norādes par virzību uz šīs 

direktīvas mērķu sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

20.a pants – 1. daļa – 1. punkts (jauns) 

Direktīva 2005/35/EK 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 20.a pants 

 Direktīvas 2005/35/EK grozījumi 

 Direktīvu 2005/35/EK groza šādi: 

 (1) direktīvas 2. panta 2. punktu 
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aizstāj ar šādu: 

2. “Piesārņojošas vielas” ir vielas, kas 

minētas Marpol 73/78 I pielikumā (nafta) 

un II pielikumā (neiepakotas kaitīgas 

šķidras vielas). 

“2. “Piesārņojošas vielas” ir vielas, kas 

minētas Marpol 73/78 atjauninātās 

versijas I pielikumā (nafta), II pielikumā 

(neiepakotas kaitīgas šķidras vielas), 

IV pielikumā (notekūdeņi), V pielikumā 

(atkritumi) un VI pielikumā (ar gaisa 

piesārņojumu saistītas atliekvielas).” 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-

20091116)(Saistīts ar 20.a panta (jauns) jaunu grozījumu, ierosinot mainīt piesārņojošo vielu 

definīciju Direktīvā par kuģu radīto piesārņojumu). 

Pamatojums 

Ar Direktīvu 2005/35/EK tiek paredzēti noteikumi par sankciju piemērošanu par piesārņojošu 

vielu noplūdi no kuģiem. Patlaban tā attiecas vienīgi uz vielām, kas minētas MARPOL 

I pielikumā (nafta) un II pielikumā (neiepakotas kaitīgas šķidras vielas). Tā jāgroza, lai 

iekļautu IV pielikumā (notekūdeņi), V pielikumā (atkritumi) un VI pielikumā (saistībā ar gaisa 

piesārņojumu) minēto novadīšanu. Šāda novadīšana, ja tā izdarīta ar nodomu, aiz 

neuzmanības vai rupjas nolaidības dēļ, būtu jāuzskata arī par noziedzīgu nodarījumu. 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

20.a pants – 1. daļa – 2. punkts (jauns) 

Direktīva 2005/35/EK 

5. pants – 1. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (2)  direktīvas 5. panta 1. punktu 

aizstāj ar šādu: 

1.  Piesārņojošu vielu noplūdi jebkurā 

no 3. panta 1. punktā minētajām teritorijām 

neuzskata par pārkāpumu, ja tā atbilst 

nosacījumiem, kas noteikti Marpol 73/78 

I pielikuma 15., 34., 4.1. vai 4.3. 

noteikumā vai II pielikuma 13., 3.1.1. vai 

3.1.3. noteikumā. 

“1.  Piesārņojošu vielu noplūdi jebkurā 

no 3. panta 1. punktā minētajām teritorijām 

neuzskata par pārkāpumu, ja tā atbilst 

nosacījumiem, kas noteikti Marpol 73/78 

atjauninātās versijas I pielikuma 15., 34., 

4.1. vai 4.3. noteikumā, II pielikuma 13., 

3.1.1. vai 3.1.3. noteikumā, IV pielikuma 

3. un 11. noteikumā, V pielikuma 4., 5., 6. 

vai 7. noteikumā vai VI pielikuma 

3. noteikumā.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-

20091116)(Saistīts ar 20.a panta (jauns) jaunu grozījumu, ierosinot mainīt piesārņojošo vielu 
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definīciju Direktīvā par kuģu radīto piesārņojumu). 

Pamatojums 

Ņemot vērā piesārņojošo vielu definīcijas grozījumu, attiecīgi jāgroza arī izņēmumi. 

Izņēmumiem būtu jāatspoguļo MARPOL noteiktie izņēmumi. 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

20.a pants – 1. daļa – 3. punkts (jauns) 

Direktīva 2005/35/EK 

5. pants – 2. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (3)  direktīvas 5. panta 2. punktu 

aizstāj ar šādu: 

2.  Piesārņojošu vielu noplūdi 3. panta 

1. punkta c), d) un e) apakšpunktā 

minētajās teritorijās neuzskata par 

pārkāpumu, par kuru atbildīgs īpašnieks, 

kapteinis vai apkalpe, ja tā atbilst 

nosacījumiem, kas noteikti Marpol 73/78 

I pielikuma 4.2. noteikumā un II pielikuma 

3.1.2. noteikumā. 

“2.  Piesārņojošu vielu noplūdi 3. panta 

1. punkta c), d) un e) apakšpunktā 

minētajās teritorijās neuzskata par 

pārkāpumu, par kuru atbildīgs īpašnieks, 

kapteinis vai apkalpe, ja tā atbilst 

nosacījumiem, kas noteikti Marpol 73/78 

atjauninātās versijas I pielikuma 

4.2. noteikumā, II pielikuma 

3.1.2. noteikumā, IV pielikuma 3. un 

11. noteikumā, V pielikuma 4., 5., 6. vai 

7. noteikumā vai VI pielikuma 

3. noteikumā.” 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-

20091116)(Saistīts ar 20.a panta (jauns) grozījumu, ierosinot mainīt piesārņojošo vielu 

definīciju Direktīvā par kuģu radīto piesārņojumu.)) 

Pamatojums 

Ņemot vērā piesārņojošo vielu definīcijas grozījumu, attiecīgi jāgroza arī izņēmumi. 

Izņēmumiem būtu jāatspoguļo MARPOL noteiktie izņēmumi. Piesārņojošām vielām, uz kurām 

attiecas IV, V vai VI pielikums, nav nekāda iemesla piemērot atšķirīgus izņēmumus attiecībā 

uz jūras šaurumiem, ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām vai atklāto jūru. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

4. pielikums – 1. apakšvirsraksts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu 

ekspluatācijas un pārvaldes izmaksu 

kategorijas 

Izmaksu un neto ienākumu kategorijas 

saistībā ar ostas atkritumu pieņemšanas 

iekārtu ekspluatāciju un pārvaldi 

Pamatojums 

Būtu jānorāda arī neto ieņēmumi. Tie būtu jāizmanto, lai cita starpā segtu izmaksas par 

pasīvi nozvejotiem atkritumiem. 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

4. pielikums – 2.a kolonna (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Neto ieņēmumi 

 Neto ieņēmumi no atkritumu 

apsaimniekošanas shēmām un 

valsts/reģionālā finansējuma, tostarp 

turpmāk uzskaitītie ieņēmumu elementi: 

 - neto finansiālie ieguvumi, ko 

sniedz paplašinātas ražotāja atbildības 

shēmas; 

 - citi neto ieņēmumi no atkritumu 

apsaimniekošanas, piemēram, 

reciklēšanas shēmām; 

 - Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda finansējums; 

 - cits finansējums vai subsīdijas, kas 

ostām pieejami atkritumu 

apsaimniekošanas un zivsaimniecības 

jomā. 

Pamatojums 

Būtu jānorāda neto ieņēmumi. Tie būtu jāizmanto, lai segtu izmaksas par pasīvi nozvejotiem 

atkritumiem. 
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Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

4.a pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a PIELIKUMS 

 PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KUĢIEM, 

KAS NAV ZVEJAS KUĢI, LAI TIE 

KVALIFICĒTOS MAKSAS ATLAIDEI, 

KĀ MINĒTS 8. PANTA 5. PUNKTĀ 

 Šādas prasības izpilda kuģis, kas nav 

zvejas kuģis, lai saņemtu maksas atlaidi: 

 a) ir pieņemts atkritumu 

samazināšanas pārvaldības plāns ar 

pasākumiem un procedūrām, lai līdz 

minimumam samazinātu tādu materiālu 

uzņemšanu uz klāja, kas var kļūt par 

atkritumiem; 

 b) ir noteikti pasākumi un 

procedūras, lai samazinātu atkritumus, 

kas rodas preču un uzkrājumu 

iepirkšanas rezultātā, tostarp: 

 - izmanto preces, kas ir bez taras un 

reciklētā iepakojumā, vai ar atkārtoti 

lietojamu iepakojumu un konteineriem; 

 - izvairās no vienreizējās lietošanas 

krūžu, galda piederumu, dvieļu, lupatu un 

citu ērtības priekšmetu izmantošanas, kad 

vien tas iespējams; 

 - izvairās no precēm, kas izgatavotas 

no plastmasas vai tajā iepakotas, ja vien 

tās nav īpaši paredzētas atkārtotai 

izmantošanai; 

 c) ir izstrādāti pasākumi un 

procedūras, lai samazinātu atkritumu 

rašanos, izvēloties materiālus iekraušanai 

un kravas nostiprināšanai vai aizsardzībai 

no laika apstākļiem, tostarp: 

 - izmanto atkārtoti izmantojamus 

pārsegus, nevis vienreizējus, vai izmanto 

pārstrādājamas plastmasas plēves; 

 - izmanto uzglabāšanas sistēmas un 

metodes, kurās var atkārtoti izmantot 
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kravas stiprinājumus un nostiprinājumus, 

izoderējumus un iepakojumu; 

 d) īsteno atkritumu nodalīšanu un 

savākšanu to izcelsmes avotā, tostarp 

nodrošinot skaidri norādītas atkritumu 

tvertnes uz kuģa, lai saņemtu un nodalītu 

atkritumus to rašanās laikā; 

 e) nodrošina apkalpes apmācību un 

ievieš operatīvās procedūras, lai 

samazinātu nejaušus vai apzinātus 

atkritumu novadīšanas gadījumus; 

 f) īsteno disciplināras procedūras un 

sankcijas par darbinieku tādiem 

pārkāpumiem, kuru rezultātā atkritumi 

tiek izmesti jūrā. 

Pamatojums 

Prasības pretendēšanai uz atlaidi būtu jāizklāsta pielikumā. Šo prasību pamatā ir MARPOL 

vadlīnijas. Noteikumi par apkalpes locekļu apmācību un disciplinārām procedūrām ir 

referenta pievienoti. 

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

4.b pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b PIELIKUMS 

 PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ZVEJAS 

KUĢIEM, LAI TIE KVALIFICĒTOS 

MAKSAS ATLAIDEI, KĀ MINĒTS 

8. PANTA 5. PUNKTĀ 

 Lai saņemtu maksas atlaidi, zvejas kuģis 

izpilda šādas prasības: 

 1. attiecībā uz visiem zvejas kuģiem: 

 - zvejas rīku un to sastāvdaļu tāds 

iepirkums, kas veicina atkārtotu 

izmantošanu un pārstrādi ekspluatācijas 

beigās; 

 - apmācība ar mērķi nepieļaut 

nozaudēšanu un atgūt nozaudēto; 
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 - zvejas darbību laikā tīklos savākto 

pasīvi nozvejoto atkritumu nogādāšana 

ostas atkritumu pieņemšanas iekārtās; 

 2. papildus 1. punktam attiecībā uz 

zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 

12 metrus: 

 a) ir pieņemts atkritumu 

samazināšanas pārvaldības plāns ar 

pasākumiem un procedūrām, lai līdz 

minimumam samazinātu tādu materiālu 

uzņemšanu uz klāja, kas var kļūt par 

atkritumiem; 

 b) ir noteikti pasākumi un 

procedūras, lai samazinātu atkritumus, 

kas rodas preču un uzkrājumu 

iepirkšanas rezultātā, tostarp: 

 - izmanto preces, kas ir bez taras un 

reciklētā iepakojumā, vai ar atkārtoti 

lietojamu iepakojumu un konteineriem; 

 - izvairās no vienreizējās lietošanas 

krūžu, galda piederumu, dvieļu, lupatu un 

citu ērtības priekšmetu izmantošanas, kad 

vien tas iespējams; 

 - izvairās no precēm, kas izgatavotas 

no plastmasas vai tajā iepakotas, ja vien 

tās nav īpaši paredzētas atkārtotai 

izmantošanai; 

 c) ir izstrādāti pasākumi un 

procedūras, lai samazinātu atkritumu 

rašanos, izvēloties materiālus iekraušanai 

un kravas nostiprināšanai vai aizsardzībai 

no laika apstākļiem, tostarp: 

 - izmanto atkārtoti izmantojamus 

pārsegus, nevis vienreizējus, vai izmanto 

pārstrādājamas plastmasas plēves; 

 - izmanto uzglabāšanas sistēmas un 

metodes, kurās var atkārtoti izmantot 

kravas stiprinājumus un nostiprinājumus, 

izoderējumus un iepakojumu; 

 d) īsteno atkritumu nodalīšanu un 

savākšanu to izcelsmes avotā, tostarp 

nodrošinot skaidri norādītas atkritumu 

tvertnes uz kuģa, lai saņemtu un nodalītu 

atkritumus to rašanās laikā; 



 

PE622.225v02-00 32/34 AD\1162817LV.docx 

LV 

 e) nodrošina apkalpes apmācību un 

ievieš operatīvās procedūras, lai 

samazinātu nejaušus vai apzinātus 

atkritumu novadīšanas gadījumus; 

 f) īsteno disciplināras procedūras un 

sankcijas par darbinieku tādiem 

pārkāpumiem, kuru rezultātā atkritumi 

tiek izmesti jūrā; 

 3. papildus 1. punktam attiecībā uz 

zvejas kuģiem, kuru garums ir mazāks 

nekā 12 metri un kuri darbojas vienīgi to 

teritoriālajos ūdeņos vai nekad nepavada 

jūrā vairāk kā 24 stundas: 

 - ir iekārtas nozaudēta zvejas rīka 

atgūšanai. 

Pamatojums 

Kritēriji, kas attiecas uz maksas atlaidi zvejas kuģiem būtu jānosaka pielikumā. Dažas 

prasības būtu jāattiecina uz visiem zvejas kuģiem, savukārt dažas tikai uz vidējiem/lieliem vai 

maziem kuģiem. Lai pretendētu uz maksas atlaidi, visiem zvejas kuģiem būtu jāiegādājas 

atkārtoti izmantojami un reciklējami tīkli. Vidējiem/lieliem zvejas kuģiem vajadzētu pieņemt 

atkritumu samazināšanas pasākumus, kas pamatoti uz MARPOL vadlīnijām. Būtu jāparedz 

stimuls maziem zvejas kuģiem nodrošināt iekārtas pazaudēta zvejas rīka atgūšanai. 
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