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ĪSS PAMATOJUMS

Nesenās Meksikas līcī notikušās naftas noplūdes no platformas Deepwater Horizon dēļ ir 
aktualizējusies nepieciešamība pievērst uzmanību ar jūras drošību saistītiem jautājumiem un 
piesārņojuma novēršanai ES jūras vidē. Eiropas Parlaments sāka izskatīt šos jautājumus 
2010. gada 7. oktobra rezolūcijā par ES rīcību naftas ieguves un izpētes jomā Eiropā (pēc 
sākotnējā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ierosinājuma). 

Regulas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (EMSA), ir Parlamenta pirmā 
leģislatīvā iespēja izpētīt veidus, kā nostiprināt EMSA pašreizējās funkcijas, lai sasniegtu 
vides aizsardzības mērķus un uzlabotu reaģēšanas spējas negadījumos ES ūdeņos. 

Ar ierosināto regulu ir jāpanāk, lai Aģentūras specializētās zināšanas tiktu izmantotas 
vispiemērotākā veidā un lai tiktu stiprināta tās loma, palīdzot Komisijai un dalībvalstīm un tās 
atbalstot piesārņojuma novēršanā no naftas un gāzes iekārtām atklātā jūrā, kā arī izstrādātu 
prasības un vadlīnijas licenču saņemšanai naftas un gāzes izpētei un ieguvei. Ierosinātajai 
regulai būtu jānodrošina tādu sistēmu nozīmes paaugstināšana kā, piemēram, CleanSeaNet un 
elektroniskā detektorsistēma, ko izmanto EMSA pašreizējā darbībā, jāpaplašina EMSA
pārbaudes funkcijas un jāizpēta tās potenciāls neatkarīgas revīzijas veikšanai attiecībā uz 
licencēšanas un finansiālās atbildības jautājumiem. 

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu piekrastes naftas un gāzes 
izpētes un ieguves darbi var atstāt uz jūras 
transportu un jūras vidi. Aģentūras 
reaģēšanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot reaģēšanu uz 
piesārņojumu, kas radies no šādām 
darbībām. Bez tam Aģentūrai jāsniedz 
atbalsts Komisijai, analizējot pārvietojamo 
piekrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu 
drošību, lai atklātu iespējamos trūkumus, 

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu naftas un gāzes izpētes un 
ieguves darbi atklātā jūrā var atstāt uz 
jūras transportu un jūras vidi. Aģentūras 
reaģēšanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz piesārņojumu, 
kas radies no šādām darbībām. Bez tam 
Aģentūrai jāsniedz atbalsts Komisijai, 
analizējot pārvietojamo piekrastes naftas 
un gāzes ieguves iekārtu drošību, lai 
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balstot savu ieguldījumu uz iegūto pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem.

atklātu iespējamos trūkumus, balstot savu 
ieguldījumu uz iegūto pieredzi saistībā ar 
jūras drošību, kuģošanas drošību, kuģu un 
naftas un gāzes ieguves iekārtu atklātā 
jūrā izraisītā piesārņojuma novēršanu un 
reaģēšanu uz jūras piesārņošanas 
gadījumiem. Aģentūrai, izmantojot 
pašreizējo Satelītnovērošanas un 
uzraudzības dienestu, jo īpaši ir jāpalīdz 
Komisijai un dalībvalstīm atklāt naftas 
noplūdes no naftas un gāzes iekārtām 
atklātā jūrā un novērst to sekas.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Komisijai jāveic to licencēšanas un 
finansiālās atbildības prasību vispusīga 
pārskatīšana, kuras attiecas uz 
ogļūdeņražu izpēti un citiem ar šelfa 
naftu saistītiem pasākumiem, un attiecīgā 
gadījumā jāiesniedz priekšlikumi 
saskaņotākām prasībām Savienības 
līmenī. Šajā sakarībā Komisijai ir 
jānovērtē, vai Aģentūrai ir jāuztic 
pienākums veikt neatkarīgu trešās puses 
revīziju un licencēšanas uzraudzību, 
tādējādi nodrošinot pārredzamību un 
informācijas pieejamību par vides 
aizsardzības praksi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Aģentūras uzdevumu un pienākumu 
paplašinātās darbības jomas veikšanai 
attiecībā uz naftas un gāzes iekārtām 
atklātā jūrā ir jābūt atvēlētiem  
pienācīgiem līdzekļiem budžetā, ko 
pieņem saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1406/2002, un vajadzības gadījumā 
jāparedz tās darbinieku skaita un 
reaģēšanas spēju palielināšana, lai 
Aģentūra būtu spējīga efektīvi izpildīt šos 
jaunos uzdevumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Elektronisko detektorsistēmu, ko 
patlaban izmanto Aģentūra, varētu 
lietderīgi papildus izvērst attiecībā uz 
citiem kuģu veidiem, ņemot vērā tās 
potenciālu jūras transporta efektivitātes 
palielināšanai, un tādējādi sniegt stimulus 
kravas pārvadājumu apjoma pārnešanai 
no sauszemes uz jūras transportu. 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Aģentūras specializētās zināšanas 
piesārņojuma jomā un reaģēšanā uz 
negadījumiem jūras vidē arī varētu būt 
vērtīgas, izstrādājot vadlīnijas par naftas 
un gāzes izpētes un ieguves darbu 
licencēšanu. Tādēļ Aģentūra palīdz
dalībvalstīm un Komisijai šādos 
jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūra veic pārbaudes, lai palīdzētu 
Komisijai novērtēt ES tiesību aktu 
īstenošanas efektivitāti. Ir skaidri jādefinē 
Aģentūras, Komisijas, dalībvalstu un 
Administratīvās padomes loma.

(12) Aģentūra veic pārbaudes, lai palīdzētu 
Komisijai novērtēt ES tiesību aktu 
īstenošanas efektivitāti. Ir skaidri jādefinē 
Aģentūras, Komisijas, dalībvalstu un 
Administratīvās padomes loma. Jo īpaši 
Aģentūra palīdz Komisijai veikt 
pārbaudes tajās trešās valstīs Vidusjūras 
un Melnās jūras reģionā, kuru ūdeņos 
notiek naftas un gāzes izpētes un ieguves 
darbi. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra sniedz dalībvalstīm un 2. Aģentūra sniedz dalībvalstīm un 
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Komisijai vajadzīgo tehnisko un zinātnisko 
atbalstu un augsta līmeņa zināšanas, lai 
palīdzētu nodrošināt Savienības tiesību 
aktu pareizu piemērošanu saistībā ar jūras 
drošību, kuģošanas drošību, kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu, lai pārraudzītu 
tiesību aktu īstenošanu un novērtētu 
pastāvošo pasākumu efektivitāti.

Komisijai vajadzīgo tehnisko un zinātnisko 
atbalstu un augsta līmeņa zināšanas, lai 
palīdzētu nodrošināt Savienības tiesību 
aktu pareizu piemērošanu saistībā ar jūras 
drošību, kuģošanas drošību, kuģu un 
naftas un gāzes ieguves iekārtu atklātā 
jūrā izraisītā piesārņojuma novēršanu, lai 
pārraudzītu tiesību aktu īstenošanu un 
novērtētu pastāvošo pasākumu efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka piemērotā veidā tiek 
īstenoti 1. pantā izklāstītie mērķi, Aģentūra 
veic šā panta 2. punktā uzskaitītos 
uzdevumus, kas saistīti ar jūras drošību un 
kuģošanas drošību, kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu un reaģēšanu uz 
jūras piesārņošanas gadījumiem.

1. Lai nodrošinātu, ka piemērotā veidā tiek 
īstenoti 1. pantā izklāstītie mērķi, Aģentūra 
veic šā panta 2. punktā uzskaitītos 
uzdevumus, kas saistīti ar jūras drošību un 
kuģošanas drošību, kuģu un naftas un 
gāzes ieguves iekārtu atklātā jūrā izraisītā 
piesārņojuma novēršanu un reaģēšanu uz 
jūras piesārņošanas gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) prasību vai vadlīniju izstrādē attiecībā 
uz naftas un gāzes izpētes un ieguves 
jūras vidē licencēšanu un jo īpaši saistībā 
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ar tajās paredzētajiem vides un civilās 
aizsardzības aspektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) paplašināt pašreizējās elektroniskās 
detektorsistēmas izmantošanu — ne tikai 
tankkuģiem, bet arī citiem kuģiem.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 4.°punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izmantojot satelītnovērošanas un 
uzraudzības dienestu, kas pazīstams kā 
„CleanSeaNet” un izveidots saskaņā ar 
Direktīvas 2005/35/EK 10. pantu, atklāt 
piesārņojumu, kas izraisīts jūras vidē, 
noplūstot nelielam naftas daudzumam no 
naftas un gāzes iekārtām atklātā jūrā, un 
likvidēt šo piesārņojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
3. pants – 1.°punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Aģentūra Komisijas vārdā veic 
pārbaudes trešās valstīs atbilstoši ES 
tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar 
Savienībā atzītām organizācijām saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 391/2009 un jūrnieku mācībām 
un diplomēšanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/106/EK.

Turklāt Aģentūra Komisijas vārdā veic 
pārbaudes trešās valstīs atbilstoši ES 
tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar 
Savienībā atzītām organizācijām saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 391/2009 un jūrnieku mācībām 
un diplomēšanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/106/EK, kā arī tajās trešās valstīs, 
Vidusjūras un Melnās jūras reģionā, kuru 
ūdeņos notiek naftas un gāzes izpētes 
darbi.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nepieciešams un jebkurā gadījumā 
tad, kad pārbaužu cikls ir noslēgts, 
Aģentūra analizē šā cikla ziņojumus, lai 
noteiktu horizontālos konstatējumus un 
vispārīgos secinājumus par pastāvošo 
pasākumu efektivitāti. Aģentūra šo analīzi 
iesniedz Komisijai tālākai apspriešanai ar 
dalībvalstīm.

3. Ja nepieciešams un jebkurā gadījumā 
tad, kad pārbaužu cikls ir noslēgts, 
Aģentūra analizē šā cikla ziņojumus, lai 
noteiktu horizontālos konstatējumus un 
vispārīgos secinājumus par pastāvošo 
pasākumu efektivitāti. Aģentūra šo analīzi 
iesniedz Komisijai tālākai apspriešanai ar 
dalībvalstīm un to publisko viegli 
pieejamā veidā, tostarp elektroniski.

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
Administratīvā padome. Izpilddirektoru 
ieceļ uz pieciem gadiem, izvēloties no 
Komisijas piedāvātā kandidātu saraksta, 
ņemot vērā nopelnus un ar dokumentiem 
apliecinātu administratīvā un vadības darba 
prasmi, kā arī kompetenci un pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
Administratīvās padomes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem. 
Administratīvā padome pieņem lēmumu ar 
visu balsstiesīgo locekļu četru piektdaļu 
balsu vairākumu.

1. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
Administratīvā padome. Izpilddirektoru 
ieceļ uz pieciem gadiem, izvēloties no 
Komisijas piedāvātā kandidātu saraksta, 
ņemot vērā nopelnus un ar dokumentiem 
apliecinātu administratīvā un vadības darba 
prasmi, kā arī kompetenci un pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu un  naftas un gāzes ieguves 
iekārtu atklātā jūrā izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
Administratīvās padomes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem. 
Administratīvā padome pieņem lēmumu ar 
visu balsstiesīgo locekļu četru piektdaļu 
balsu vairākumu.

Or. en


