
PR\869985LV.doc PE464.908v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Transporta un tūrisma komiteja

2010/0303(COD)

27.5.2011

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Knut Fleckenstein



PE464.908v02-00 2/30 PR\869985LV.doc

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0611),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0343/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Aģentūra jau ir apliecinājusi, ka 
atsevišķi uzdevumi, piemēram, 
satelītnovērošanas sistēmu darbība, 
efektīvāk īstenojami ir Eiropas līmenī. Ja 
šīs sistēmas var piemērot citu politikas 
mērķu atbalstam, tas dalībvalstīm 
nodrošina ietaupījumus valsts budžetā un 
īstenu Eiropas pievienoto vērtību. 
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ekonomikas krīzi, ir skaidrs, ka spiediens uz valstu budžetiem ir gan Eiropas, gan 
valdības un valsts līmenī. Tomēr nav jēgas apgalvot, ka pilnīgi visām valsts struktūrām ir 
jāiesaldē budžets, ja ieguldījums vienā līmeni var nodrošināt lielākus ietaupījumus citās 
pārvaldības izdevumu jomās. Proti, ja EMSA papildu politikas mērķu īstenošanā var izmantot 
tās pašreizējās sistēmas, nedaudz palielinot līdzekļu izlietojumu, tas ļaus samazināt Eiropas 
publiskos izdevumus, jo šie uzdevumi nebūs jāveic valstu administrācijām.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Aģentūra sniedz dalībvalstīm 
detalizētu informāciju par kuģu izraisītā 
piesārņojuma gadījumiem, lai dalībvalstis 
varētu pildīt Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2005/35 (EK) 
noteiktos pienākumus1. Tomēr izpildes 
efektivitāte un sankcijas ir ļoti atšķirīgas, 
lai gan šāds piesārņojums var nonākt citu 
valstu ūdeņos.
1. OV L 255, 30.9.2005., 11. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ar Direktīvu 2005/35 (EK), kas grozīta ar Direktīvu 2009/123 (EK), nosaka dalībvalstīm 
pienākumu paredzēt kriminālsodus par to piesārņojošo vielu noplūdi, kurām šo direktīvu 
piemēro. Ar to arī piešķir EMSA galveno ietekmi tehnisko risinājumu izstrādē un tehniskās 
palīdzības sniegšanā. Tomēr līdz šim dalībvalstu gatavību pildīt šos pienākumus ir bijusi ļoti 
atšķirīga. 
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Grozījums Nr. 3

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, 
balstot savu ieguldījumu uz iegūto pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem.

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 
reaģēanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot piesārņojumu, kas 
radies no šādām darbībām. Bez tam 
Aģentūrai jāsniedz atbalsts Komisijai, 
analizējot piekrastes naftas un gāzes 
ieguves iekārtu drošību, lai atklātu 
iespējamos trūkumus, balstot savu 
ieguldījumu uz iegūto pieredzi saistībā ar 
jūras drošību, kuģošanas drošību, kuģu 
izraisītā piesārņojuma novēršanu un 
reaģēšanu uz jūras piesārņošanas 
gadījumiem. Lai realizētu šo papildu 
funkciju, ar ko, izmantojot Aģentūras 
pašreizējās zināšanas un pieredzi, 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību, 
vajadzētu piešķirt atbilstīgus finanšu un 
personāla resursus.

Or. en

Pamatojums

Lai arī EMSA, ņemot vērā tās pašreizējo pieredzi un tehniskās sistēmas, piedāvā rentablu 
risinājumu, nav reāli iedomāties, ka jaunos uzdevumus varētu veikt bez papildu līdzekļiem. 
Piemērojot stingru budžeta iesaldēšanu, tiktu apdraudēta EMSA spēja izpildīt tās pašreizējos 
pienākumus, proti, novērst kuģu izraisīto piesārņojumu un reaģēt uz to.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Jo īpaši Aģentūras CleanSeaNet 
sistēmu, ko pašlaik izmanto fotogrāfisku 
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pierādījumu sniegšanai par naftas 
noplūdi no kuģiem, vajadzētu izmantot arī 
piekrastes iekārtu izraisītu noplūžu 
konstatēšanai un reģistrēšanai.

Or. en

Pamatojums

Paredzot naftas noplūdes konstatēšanas un uzraudzības sistēmu ES mērogā, EMSA 
salīdzinājumā ar valstu sistēmām ir ļāvusi ietaupīt ap 20 % izmaksu (COM(2011)286). 
Attiecinot šo sistēmu uz piekrastes iekārtām, tostarp naftas un gāzes iekārtām, arī varētu 
rasties ietaupījumi valstu budžetos.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Pašlaik preces pa sauszemes ceļiem 
var izplatīt visā Savienībā, neveicot 
sistemātiskas pārbaudes pie iekšējām 
robežām. Savukārt kuģus, kas peld starp 
divām Savienības ostām, uzskata par 
starptautiska reisa veicējiem un līdz ar to 
tiem piemēro sarežģītas administratīvās 
procedūras. Tādējādi videi draudzīgāks 
transporta veids no konkurētspējas 
viedokļa ir nonācis neizdevīgākā situācijā. 
Tāpēc Aģentūrai būtu jāatbalsta 
dalībvalstis un Komisija, atvieglojot 
tuvsatiksmes kuģošanu Savienības iekšējā 
tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Savienība ir izveidojusi visaptverošu 
jūras transporta stratēģiju līdz 
2018. gadam, kas ietver e-jūrniecības 
koncepciju. Turklāt tiek veidots ES 
kuģošanas uzraudzības tīkls. Aģentūrai ir 
jūrniecības sistēmas un lietotnes, kas 
varētu būt noderīgas šīs politikas 
īstenošanā. Tādēļ Aģentūrai jānodrošina 
ieinteresētajiem partneriem pieeja šīm 
sistēmām un datiem.

(9) Savienība ir izveidojusi visaptverošu 
jūras transporta stratēģiju līdz 
2018. gadam, kas ietver e-jūrniecības 
koncepciju. Turklāt tiek veidots ES 
kuģošanas uzraudzības tīkls. Aģentūrai ir 
jūrniecības sistēmas un lietotnes, kas 
varētu būt noderīgas šīs politikas 
īstenošanā, un jo īpaši „Blue Belt” 
projekta realizēšanā un SafeSeaNet un 
Upju informācijas sistēmas integrēšanā. 
Tādēļ Aģentūrai jānodrošina 
ieinteresētajiem partneriem pieeja šīm 
sistēmām un datiem.

Or. en

Pamatojums

„Blue Belt” projekts nodrošina muitas iestādēm apliecinājumu, ka kuģis, kas deklarē ES 
iekšzemes preces, ir iegājis tikai ES ostās. Šis projekts ir veids, kā samazināt administratīvo 
slogu tuvsatiksmes kuģošanas jomā, vienlaikus saglabājot pašreizējos kontroles līmeņus. Tas, 
savukārt, veicina tāda transporta veida izmantošanu, kas videi nodara mazāku kaitējumu 
nekā autotransports. Tāpat arī tiks samazināts administratīvais slogs, ja nodrošinās tādu datu 
par kuģiem brīvu cirkulēšanu starp divām sistēmām, kas ir gan jūras kuģi, gan arī peld upēs/ 
kanālos.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir izlīdzināt 
nelīdzsvaroto konkurenci starp jūras 
transportu un autotransportu, Aģentūrai 
būtu jāveicina kopīgā transporta politika 
un jo īpaši jāizmanto tās pieredze un 
resursi, lai sekmētu vienotas Eiropas 
jūras izveidi.
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Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Lai veicinātu vienotas Eiropas jūras 
izveidi un palīdzētu novērst un apkarot 
jūras piesārņošanu, būtu jāveido 
sinerģijas starp valstu izpildiestādēm, 
ietverot valstu krasta apsardzes dienestus. 
Šajā ziņā Komisijai būtu jāveic 
priekšizpēte par iespēju izveidot Eiropas 
krasta apsardzes dienestu, noskaidrojot 
izmaksas un ieguvumus. Vajadzības
gadījumā pēc šīs izpētes būtu jāiesniedz 
priekšlikums par Eiropas krasta apsardzes 
dienesta izveidi.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz 11. apsvērumu Direktīvā 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par 
sankciju ieviešanu par pārkāpumiem. 

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ostas valsts kontroles jomā 
Savienība cieši sadarbojas ar Parīzes 
Saprašanās memoranda struktūru. Lai 
panāktu maksimālu efektivitāti, Parīzes 
Saprašanās memoranda Aģentūrai un 
Sekretariātam būtu pēc iespējas ciešāk 
jāsadarbojas, savukārt Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāizpēta visas iespējas, 
kā turpmāk uzlabot efektivitāti.



PR\869985LV.doc 11/30 PE464.908v02-00

LV

Or. en

Pamatojums

Budžeta apcirpšanas laikā ir būtiski novērst struktūru dubultošanos un attiecīgo darbu 
efektīvā un rentablā veidā uzticēt iestādei, kura tam ir vispiemērotākā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Prasības Aģentūras operatīvajām darba 
metodēm pārbaužu veikšanai jāpieņem 
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

14. Lai pieņemtu prasības Aģentūras 
operatīvajām darba metodēm pārbaužu 
veikšanai, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir atspoguļota tā dēvētā komitoloģijas procedūra, kas Līgumos bija 
paredzēta pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tāpēc ir lietderīgi atjaunināt noteikto 
kārtību un atzīt abu likumdošanas struktūru vienlīdzīgās funkcijas.

Grozījums Nr. 11

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 
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.

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

Or. en

Pamatojums

Formulējums „jūras piesārņojums” atbilst Komisijas priekšlikuma 1. panta 3. punktam 
(attiecībā uz reaģēšanu piesārņojuma gadījumā).

Grozījums Nr. 12

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, jūras piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz piesārņošanas 
gadījumiem.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi Komisijas priekšlikuma 1. panta 3. punktam, turklāt šāds formulējums sniegtu 
iespēju EMSA piedalīties tāda jūras piesārņojuma novēršanā, ko rada citi avoti, nevis kuģi 
(jo īpaši naftas un gāzes iekārtas).

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sniegt tehnisko palīdzību Komisijai 
uzraudzības uzdevumu veikšanā, kas tai 
uzticēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas (EK) Nr. 65/20051
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13. panta 2. punktu;
_____________
1 OV L 310, 25.11.2005., 28. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums dotu iespēju EMSA sniegt tehnisko palīdzību Komisijai tās veiktajā uzraudzībā 
attiecībā uz to, kā dalībvalstis īsteno direktīvu par ostu aizsardzības pastiprināšanu. EMSA 
funkcija, protams, attiektos tikai uz tiem aspektiem, kuros tai ir attiecīgās tehniskās 
zināšanas; Komisijai nebūtu pienākums lūgt palīdzību un tā to arī nedarītu, ja vien 
neuzskatītu, ka EMSA var sniegt vērtīgu padomu. 

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izstrādāt un īstenot ES politiku saistībā 
ar tādiem Aģentūras uzdevumiem kā, 
piemēram, jūras transporta maģistrāles, 
Eiropas jūras transporta telpa bez 
šķēršļiem, e-jūrniecība, iekšzemes 
ūdensceļi, Jūras stratēģijas pamatdirektīva, 
klimata pārmaiņas, kā arī veikt 
pārvietojamo piekrastes naftas un gāzes 
ieguves iekārtu drošības analīzi;

d) izstrādāt un īstenot ES politiku saistībā 
ar tādiem Aģentūras uzdevumiem kā, 
piemēram, jūras transporta maģistrāles, 
Eiropas jūras transporta telpa bez 
šķēršļiem, projekts „Blue Belt” e-
jūrniecība, iekšzemes ūdensceļi, jo īpaši 
SafeSeaNet un Upju informācijas 
ssitēmas savietojamība, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva, klimata pārmaiņas, kā arī 
veikt pārvietojamo piekrastes naftas un 
gāzes ieguves iekārtu drošības analīzi;

Or. en

Pamatojums

„Blue Belt” projekts nodrošina muitas iestādēm apliecinājumu, ka kuģis, kas deklarē ES 
iekšzemes preces, ir iegājis tikai ES ostās. Šis projekts ir veids, kā samazināt administratīvo 
slogu tuvsatiksmes kuģošanas jomā, vienlaikus saglabājot pašreizējos kontroles līmeņus. Tas, 
savukārt, veicina tāda transporta veida izmantošanu, kas videi nodara mazāku kaitējumu 
nekā autotransports. Tāpat arī tiks samazināts administratīvais slogs, ja nodrošinās tādu datu 
par kuģiem brīvu cirkulēšanu starp divām sistēmām, kas ir gan jūras kuģi, gan arī peld upēs/ 
kanālos.
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atbalsta atzītu organizāciju 
uzraudzību, kuras dalībvalstu uzdevumā 
veic sertificēšanas uzdevumus saskaņā ar 
Direktīvas 2009/15 (EK) 9. pantu, 
neskarot kuģa karoga valsts tiesības un 
pienākumus;
________________
1 OV L 131, 28.05.2009., 147. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tā kā EMSA jau palīdz Komisijai uzraudzīt atzītas organizācijas, ja tai tiktu dota iespēju 
atbalstīt arī dalībvalstis, tas uzlabotu efektivitāti un samazinātu spiedienu uz dalībvalstu 
budžetiem.

Grozījums Nr. 16

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) apkopo un analizē datus par jūrnieku 
kvalifikāciju un nodarbinātību. Aģentūra 
arī veicina Savienības jūrniecības mācību 
iestāžu tīkla izveidi, lai apmainītos ar 
labāko praksi jūrnieku apmācības jomā.

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski, lai Eiropa arī turpmāk sekmētu jaunu, augsti kvalificētu jūrnieku izglītošanu, ar 
kuriem aizstāt paaudzi, kura dodas pensijā. EMSA var būt nozīmīga ietekme labākās prakses 
apmaiņā starp dažādām mācību iestādēm. Tā arī varētu Eiropas mērogā apkopot datus, kas 
būtu noderīgi politikas veidošanā.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saistībā ar jūras negadījumu 
izmeklēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvai 2009/18/EK 
Aģentūra sniedz atbalstu dalībvalstīm 
nopietnu jūras negadījumu izmeklēšanā, kā 
arī analīzē negadījumu izmeklēšanas 
ziņojumus, lai noteiktu pievienoto vērtību, 
ko ES līmenī varētu dot izmeklēšanā 
izdarītie secinājumi;

b) saistībā ar jūras negadījumu 
izmeklēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvai 2009/18/EK 
Aģentūra sniedz atbalstu dalībvalstīm 
nopietnu jūras negadījumu izmeklēšanā, kā 
arī analīzē negadījumu izmeklēšanas 
ziņojumus, lai noteiktu pievienoto vērtību, 
ko ES līmenī varētu dot izmeklēšanā 
izdarītie secinājumi. Turklāt Aģentūru 
uzaicina palīdzēt dalībvalstīm, kad tās 
izmeklē ar piekrastes iekārtām saistītus 
negadījumus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā citus grozījumus, ar kuriem paplašina EMSA funkcijas nolūkā ietvert piekrastes 
iekārtas, būtu vēlams, lai Aģentūra pārrauga to, kā dalībvalstis izmeklē negadījumus, 
tādējādi veicinot Eiropas labākās prakses izstrādi šajā jomā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecībā uz naftas noplūdēm no 
piekrastes iekārtām, Aģentūra, izmantojot 
tās CleanSeaNet dienestu, palīdz 
dalībvalstīm un Komisijai, lai uzraudzītu 
šādu noplūžu mērogu un ietekmi uz vidi;

Or. en

Pamatojums

Tā kā pašreizējā CleanSeaNet sistēma ir apliecinājusi tās efektivitāti, tā nodrošina sevišķi 
rentablu reaģēšanu uz bažām par piekrastes iekārtu izmantošanas riskiem, kas jo īpaši 
pieauga pēc Meksikas līcī notikušās „Deepwater Horizon” katastrofas.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūras operatīvajām darba metodēm 
1. punktā minēto pārbaužu veikšanai ir 
jāatbilst prasībām, kas jāpieņem saskaņā ar 
23. panta 2. punktā minēto procedūru.

2. Aģentūras operatīvajām darba metodēm 
1. punktā minēto pārbaužu veikšanai ir 
jāatbilst prasībām, kas jāpieņem saskaņā ar 
23. panta 1. punktā minēto procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai ņemtu vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā un iepriekšējo 
komitoloģijas procedūru aizstāšanu ar deleģētajiem aktiem un īstenošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
11. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 11. panta 1. punkta 2. daļu 
groza šādi:
Padomes locekļus ieceļ, ņemot vērā to 
pieredzi un zināšanas ar kuģošanas 
drošību, jūras satiksmes drošību un …
jūras piesārņojuma novēršanu un 
reaģēšanu uz piesārņojumu saistītajos 
jautājumos. Viņiem arī jābūt zināšanām 
un pieredzei jautājumos par finanšu un 
vispārējās vadības, administrēšanas un 
dzimumu liedztiesības politiku.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paplašina speciālo zināšanu jomu, ietverot jūras piesārņojumu (nevis tikai 
kuģu izraisīto piesārņojumu), lai ņemtu vērā bažas par naftas un gāzes iekārtu drošumu. Ar 
grozījumu arī paplašina vajadzīgo prasmju uzskaitījumu, kuras, ņemot vērā Administratīvās 
padomes pilnvaras, ir tikpat svarīgas kā tehniskās prasmes.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 11. panta 4. punktu groza 
šādi:
Ja vajadzīgs, 17. panta 2. punktā 
minētajos noteikumos paredz kārtību, 
kādā padomes darbā iesaistās trešo 
valstu pārstāvji. Šāda iesaistīšanās 
neskar Komisijas pārstāvju balsu skaitu 
Administratīvajā padomē.

Or. en
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Pamatojums

Ja galveno lēmumu (piemēram, par darba programmu) pieņemšanā likumdevējs ir piešķīris 
Komisijas pārstāvjiem tiesības šos lēmumus bloķēt, šīs tiesības nedrīkst mainīt, nesaņemot 
iepriekšēju Parlamenta un Padomes apstiprinājumu. Tam, ka balsstiesības tiks piešķirtas 
trešām valstīm, nevajadzētu palielināt Komisijas pārstāvju skaitu; priekšroka dodama balsu 
svēruma koriģēšanai. (Sk. 14. panta grozījumu Nr. 22).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.b punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Regulas 14. panta 2. punkta 1. daļu 
groza šādi:
2. Katram dalībvalsts pārstāvim ir vienāds 
balsu skaits no kopējā 75 % balsu skaita. 
Katram Komisijas pārstāvim ir vienāds 
balsu skaits no kopējā 25 % balsu skaita.
Aģentūras izpilddirektors nebalso.

Or. en

Pamatojums

Kad Administratīvajā padomē bija 15 dalībvalstu pārstāvji, bija vajadzīgs Komisijas atbalsts, 
lai izpilddirektoru apstiprinātu amatā ar četrām piektdaļām balsu vairākuma. Ja padomē ir 
27 dalībvalstis, šāda kārtība vairs neder. Iepriekšējās vai turpmākās paplašināšanās nedrīkst 
izjaukt institucionālo līdzsvaru. Tādēļ vēlams šķiet strukturāls risinājums, izmainot balsu 
svērumu. 

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sagatavot Aģentūras daudzgadu 
stratēģiju un pēc apspriešanās ar Komisiju 

a) sagatavot Aģentūras daudzgadu 
stratēģiju un pēc apspriešanās ar Komisiju 
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iesniegt to Administratīvajai padomei 
vismaz astoņas nedēļas pirms attiecīgās 
padomes sēdes;

un Eiropas Parlamenta kompetento 
komiteju iesniegt to Administratīvajai 
padomei vismaz astoņas nedēļas pirms 
attiecīgās padomes sēdes;

Or. en

Pamatojums

Pamatojuma pirmais teikums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Turklāt šis grozījums atbilst 16. panta 2. punktam Komisijas priekšlikumā. Ņemot vērā 
daudzgadu stratēģijas svarīgumu un nolūkā saglabāt institucionālo līdzsvaru, kopā ar 
dalībvalstu pārstāvjiem (Administratīvajā padomē) un Komisiju ir jāiesaista arī Parlaments.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) sagatavot Aģentūras daudzgadu 
personāla politikas plānu un pēc 
apspriešanās ar Komisiju iesniegt to 
Administratīvajai padomei;

aa) sagatavot Aģentūras daudzgadu 
personāla politikas plānu un pēc 
apspriešanās ar Komisiju un Eiropas 
Parlamenta kompetento komiteju iesniegt 
to Administratīvajai padomei;

Or. en

Pamatojums

Pamatojuma pirmais teikums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Turklāt šis grozījums atbilst 16. panta 2. punktam Komisijas priekšlikumā. Ņemot vērā 
personāla politikas plāna svarīgumu un nolūkā saglabāt institucionālo līdzsvaru, kopā ar 
dalībvalstu pārstāvjiem (Administratīvajā padomē) un Komisiju ir jāiesaista arī Parlaments.



PE464.908v02-00 20/30 PR\869985LV.doc

LV

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) sagatavot ikgadējo darba programmu 
un sīki izstrādātu Aģentūras sagatavotības 
un reaģēšanas pasākumu plānu 
piesārņojuma gadījumiem un pēc 
apspriešanās ar Komisiju iesniegt tos 
Administratīvajai padomei vismaz astoņas 
nedēļas pirms attiecīgās padomes sēdes. 
Izpilddirektors veic to īstenošanai 
nepieciešamos pasākumus. Viņš atbild uz 
visiem dalībvalstu pieprasījumiem par 
palīdzības nepieciešamību saskaņā ar 
10. panta 2. punkta c) apakšpunktu;

ab) sagatavot ikgadējo darba programmu 
un sīki izstrādātu Aģentūras sagatavotības 
un reaģēšanas pasākumu plānu 
piesārņojuma gadījumiem un pēc 
apspriešanās ar Komisiju iesniegt tos 
Administratīvajai padomei vismaz astoņas 
nedēļas pirms attiecīgās padomes sēdes. 
Viņš/viņa veic to īstenošanai 
nepieciešamos pasākumus un atbild uz 
visiem dalībvalstu pieprasījumiem par 
palīdzības nepieciešamību saskaņā ar 
10. panta 2. punkta c) apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Dzimumneitrālas valodas pielāgojums. Nav vajadzīga Parlamenta īpaša iesaistīšana 
daudzgadu programmas sagatavošanā, lai gan kompetentā komiteja arī turpmāk aicinās 
Aģentūras direktorus piedalīties komitejas sanāksmēs, līdz ar to ir nodrošināta iespēja 
apspriest prioritātes un izpildes rādītājus.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc apspriešanās ar Komisiju un saskaņā 
ar 3. pantā minētajām prasībām lemt par 
3. pantā paredzēto pārbaužu veikšanu. 
Izpilddirektors un Komisija cieši 
sadarbojas, sagatavojot 3. panta 2. punktā 
minētos pasākumus;”

b) pēc apspriešanās ar Komisiju un saskaņā 
ar 3. pantā minētajām prasībām lemt par 
3. pantā paredzēto pārbaužu veikšanu. 
Izpilddirektors/izpilddirektore un Komisija 
cieši sadarbojas, sagatavojot 3. panta 
2. punktā minētos pasākumus;”
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Or. en

Pamatojums

Dzimumneitrālas valodas pielāgojums.

Grozījums Nr. 27

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, tostarp dzimumu līdztiesības 
politikas jomā, kā arī kompetenci un 
pieredzi saistībā ar jūras drošību, 
kuģošanas drošību, jūras piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz 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

Pamatojums

Ņemot vērā ierosināto EMSA funkcijas paplašināšanu, kas ietver arī naftas un gāzes iekārtu 
izraisītā piesārņojuma riskus, izvēloties jaunu izpilddirektoru, citu faktoru starpā ir jāprasa 
arī zināšanas šajā jomā. Tā kā aizvien lielākas bažas rada nepietiekams dzimumu līdzsvars
starp publiskā sektora organizāciju vecākajām amatpersonām, ir jāiekļauj īpaša atsauce uz 
šo jautājumu.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nodaļas vadītājus ieceļ, ņemot vērā 
nopelnus un ar dokumentiem apliecinātu 
administratīvā un vadības darba prasmi, kā 
arī profesionālo kompetenci un pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem. Pēc
Administratīvās padomes piekrišanas 
saņemšanas nodaļas vadītājus ieceļ vai 
atbrīvo no amata izpilddirektors.

4. Nodaļas vadītājus ieceļ, ņemot vērā 
nopelnus un ar dokumentiem apliecinātu 
administratīvā un vadības darba prasmi, 
tostarp dzimumu līdztiesības politikas 
jomā, kā arī profesionālo kompetenci un 
pieredzi saistībā ar jūras drošību, 
kuģošanas drošību, jūras piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz piesārņošanas 
gadījumiem. Pēc Administratīvās padomes 
piekrišanas saņemšanas nodaļas vadītājus 
ieceļ vai atbrīvo no amata izpilddirektors.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai gan izpilddirektoram, gan nodaļas vadītājiem būtu vajadzīgā pieredze 
daudzpusīgas organizācijas veidošanā, kurā personālu pieņem darbā un vada 
nediskriminējošā veidā. Ņemot vērā pašreizējos ierobežota budžeta apstākļus, ir jo īpaši 
svarīgi, lai, pieņemot darbā, netiktu pieļautas kļūdas un varētu pieņemt un noturēt spējīgākos 
darbiniekus, kādi ir pieejami.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7.a punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a Komisija gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšizpētes 
materiālus par Eiropas krasta apsardzes 
sistēmu, precizējot izmaksas un 
ieguvumus.
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
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likumdošanas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas (EK) 2005/35 (EK) 11. pantā par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju 
ieviešanu par pārkāpumiem ir prasīts, lai Komisija līdz 2006. gada beigām iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšizpētes materiālus par Eiropas krasta apsardzi. Neraugoties 
uz vairākkārtējiem Parlamenta atgādinājumiem, Komisija šo prasību nav pildījusi. Ir 
pašsaprotami, ka Komisijas spējas sākt sankcijas pret dalībvalstīm tiks apšaubītas, ja 
Komisija uzskata sevi par tiesīgu izlemt, kuras tiesiskās prasības tai ir jāpilda. 

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7.a punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
22.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.b [Triju] gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Komisijai ziņojumu, 
norādot to, kā EMSA ir veikusi ar šo 
regulu tai uzliktos uzdevumus un kā 
turpmāk paplašināt tās mērķus vai 
uzdevumus. Ziņojumā jo īpaši norādīts:
a) atjaunināti dati par to, kā norit Upju 
informācijas sistēmas un SafeSeaNet 
integrēšana un savstarpējās 
savietojamības nodrošināšana;
b) efektivitātes ieguvumu analīze, kādi 
gūti, panākot lielāku integrāciju starp 
Aģentūru un Parīzes saprašanās 
memorandu;
c) pētījums par EMSA izmaksām un 
ieguvumiem, Aģentūrai kā „neatkarīgai 
trešās puses novērotājai” veicot piekrastes 
iekārtu pārbaudes; 
d) informācija par to, cik efektīvi un 
konsekventi dalībvalstis ievieš 
Direktīvu 2005/35 (EK), un detalizētu 
statistikas informāciju par piemērotajām 
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sankcijām.
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
likumdošanas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski ietvert atskaiti par to, kā pārskatītā regula darbojas un vai ir vajadzīgi turpmāki 
pielāgojumi.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības 
un kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanas komiteja (COSS), kas 
izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 
3. pantu.

1. Komisija saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
var pieņemt deleģētus aktus par 
Aģentūras operatīvajām darba metodēm, 
kādas vajadzīgas 3. panta 1. punktā 
minēto pārbaužu veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums nolūkā ņemt vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā. J. Szájer ziņojumā 
(pieņemts 2010. gada 5. maija plenārsēdē) minēts, ka Parlamentam jābūt līdztiesīgam ar 
Padomi attiecībā uz visiem likumdošanas pilnvaru deleģēšanas aspektiem. Ziņojumā arī 
aicināts saskaņot pašreizējos tiesību aktus, lai atspoguļotu jaunā Līguma noteikumus. 

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 2. Šajā pantā minētajiem deleģētajiem 
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Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, 
ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

aktiem piemēro 23.a, 23.b un 23.c pantā 
noteiktās procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 23. panta 1. punktā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no [šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].
Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais sešus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šo deleģējumu neatsauc 
saskaņā ar 23.b pantu.
2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 23.b un
23.c panta nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Šajā un turpmākajos divos grozījumos ievērota tā pati pieeja, kāda izklāstīta D. Sterckx 
ziņojumā par ziņošanas formalitātēm (Direktīva 2010/65/ES). Vēlākā posmā grozījumi par 
deleģētajiem aktiem tiks saskaņoti ar Kopīgo vienošanos par deleģētajiem aktiem. 
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
23.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 23. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas 
laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas 
iespējamos iemeslus.
3. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošo deleģēto aktu likumību. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģētu aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.
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2. Ja pēc sākotnējā divu mēnešu 
laikposma vai attiecīgā gadījumā pēc 
pagarinātā laikposma beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
tas stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.
Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms sākotnējā divu mēnešu 
laikposma vai attiecīgā gadījumā pirms 
pagarinātā laikposma beigām, ja gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus 
pamato.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

EMSA tika izveidota, reaģējot uz naftas tankkuģa Erika noplūdes izraisītu piesārņojumu. 
Aģentūra darbu sāka 2003. gada martā. Tās dibināšanas regula ir grozīta trīs reizes. Šīs 
jaunākās pārskatīšanas mērķim ir jābūt ilgstošām pārmaiņām pat tajā gadījumā, ja šo tiesību 
aktu nāktos ilgāk apspriest.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Komisijas priekšlikums ir balstīts uz 2008. gada apspriešanos ar EMSA ieinteresētajām 
personām, uz ārējo novērtējumu un Komisijas ietekmes novērtējumu. Tajā arī atspoguļota 
EMSA Administratīvās padomes (tajā ir pārstāvētas visas dalībvalstis) pieņemtā piecu gadu 
stratēģija. Komisija ir arī publicējusi ziņojumu (COM(2011)286), norādot, ka ES naftas 
noplūdes konstatēšanas un uzraudzības sistēma salīdzinājumā ar dalībvalstu sistēmām 
samazina izmaksas apmēram par 20 %.
Līdz ar trešās kuģošanas drošības tiesību aktu paketes īstenošanu EMSA jau ir uzticēti jauni 
uzdevumi. EMSA ir noslēgusi vairākus „līgumus par gatavības režīmā esošiem naftas 
savācējkuģiem” ar privātām kompānijām, kuras ārkārtas gadījumā pārtrauks regulāro darbību 
un veiks piesārņojuma likvidēšanas darbus. Komisijas priekšlikumā precizēts, ka šādus kuģus 
varētu izmantot, lai likvidētu ne tikai kuģu, bet arī citu avotu, tostarp naftas ieguves iekārtu, 
izraisīto piesārņojumu.
Norvēģija un Islande ir vienīgās trešās valstis, kas piedalās EMSA darbā. Komisija iesaka 
paplašināt tehniskās palīdzības sniegšanas iespējas, attiecinot tās arī uz kandidātvalstīm, 
Eiropas kaimiņattiecību partnervalstīm un valstīm, kas ir Parīzes saprašanās memoranda 
dalībvalstis. 

PARLAMENTA IEPRIEKŠĒJĀS NOSTĀJAS 

Parlaments jau ir sagatavojis nostāju attiecībā uz vairākiem iespējamiem EMSA
papilduzdevumiem:

 L. de Grandes Pascual ziņojumā par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju 
ieviešanu par pārkāpumiem uzsvērts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai kuģu radītais 
piesārņojums tiktu efektīvi novērsts;

 C. Wortmann-Kool ziņojumā par kuģu radīto piesārņojumu Komisija tika aicināta 
iesniegt priekšlikumu par kopīga Eiropas krasta apsardzes dienesta izveidi;

 D. Sterckx ziņojumā par ziņošanas formalitātēm kuģiem norādīts — „lai varētu 
izveidot Eiropas jūras transporta telpu bez šķēršļiem, nepieciešama cieša sadarbība [..] 
muitas pakalpojumu, sabiedrības veselības un transporta jomā”. Tajā ir arī ierosināts, 
ka Komisijai ir jāapsver, kā SafeSeaNet varētu integrēt Upju informācijas sistēmā;

 G. Meissner ziņojumā par integrēto jūrniecības politiku Komisija tiek mudināta 
paplašināt EMSA pilnvaras, attiecinot tās arī uz piekrastes iekārtu drošības pārbaudēm 
un naftas noplūžu likvidēšanu. Tajā ir arī pausts viedoklis, ka ir iespējams „Eiropas 
Jūras drošības aģentūru vairāk iesaistīt piekrastes reģionu uzraudzībā un sniegt lielāku 
atbalstu dalībvalstīm saistībā ar sankciju piemērošanu jūras piesārņošanas gadījumos”.
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Parlamenta 2010. gada 7. oktobra rezolūcijā ir norādīts, ka „Eiropas Jūras drošības aģentūras 
(EJDA) pilnvaras ir jāpaplašina, attiecinot tās ne tikai uz kuģiem, bet arī uz atklātā jūrā 
izvietotajām iekārtām; aicina, katru reizi uzticot EJDA jaunu uzdevumu, izdarīt izmaiņas 
EJDA budžetā un atbilstīgi palielināt darbinieku skaitu”.

PADOMES IEPRIEKŠĒJĀS NOSTĀJAS

Līdzīgi arī Padome jau ir pieņēmusi dažādus attiecīgus secinājumus, jo īpaši 2010. gada 2. un 
3. decembrī, kad tā aicināja Komisiju izvērtēt to, „kā attiecībā uz naftas un gāzes nozares 
darbībām vislabāk izmantot pašreizējos ES civilās aizsardzības, ārkārtas reaģēšanas un jūras 
drošības instrumentus un iespējas”. Tajā pašā sanāksmē transporta nozares ministri aicināja 
ūdens transportu pilnībā iekļaut ES transporta un loģistikas sistēmās. Viņi jo īpaši „atbalstīja 
Komisijas ieceri sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm un EMSA sākt izmēģinājuma projektu, lai 
pilnveidotu Blue Belt koncepciju”.

EMSA PAPILDU UZDEVUMI

Vispāratzīts, ka EMSA ir efektīva, labi vadīta organizācija, kas, darbojoties Eiropas mērogā, 
būtiski samazina dalībvalstu izdevumus, nodrošinot apjomradītus ietaupījumus. Būtiska tās 
darba daļa ir konsultāciju sniegšana Komisijai un/vai dalībvalstīm. 

Ir iespēja paplašināt EMSA darbību tā, lai tās līdzšinējo pieredzi un tehniskos pakalpojumus 
piemērotu lielākam politikas jomu skaitam. Jo īpaši EMSA satiksmes uzraudzības sistēmas 
varētu sekmēt Eiropas jūras transporta telpas bez šķēršļiem izveidi, kas dotu iespēju 
pārvadāt preces un pasažierus pa jūru starp dalībvalstīm, nepārsniedzot sauszemes 
transportam piemēroto formalitāšu skaitu. Tas ļautu izvairīties no konkurences izkropļošanas 
par labu videi kaitīgākam transporta veidam. Tāpat arī EMSA ir jākonsultē Komisija par 
SafeSeaNet un Upju informācijas sistēmas savstarpējās savietojamības veicināšanu, lai 
samazinātu administratīvās izmaksas.

Lai arī referents neierosina izveidot Eiropas krasta apsardzes dienestu, tomēr jāpauž dziļa 
nožēla par to, ka Komisija nav veikusi Direktīvā 2005/35 (EK) pieprasīto pētījumu. 
Jāatgādina Komisijai, ka arī tai Eiropas tiesību akti ir saistoši.
Efektīvu un rentablu iespēju, šķiet, nodrošina precizējums, ka pašreizējos gatavības režīmā 
esošos naftas savācējkuģus var izmantot arī naftas un gāzes ieguves platformu izraisīta 
piesārņojuma gadījumos. EMSA jau patlaban pārbauda klasificēšanas sabiedrību atbilstību 
ES prasībām attiecībā uz kuģošanu. Dažas no šīm sabiedrībām strādā arī ar piekrastes naftas 
un gāzes iekārtām. Līdz ar to grozītajai EMSA regulai ir jānodrošina, ka Aģentūra var 
maksimāli izmantot savu pieredzi, palīdzot Komisijai un dalībvalstīm novērst piesārņojumu 
no piekrastes naftas un gāzes iekārtām un izstrādājot prasības un pamatnostādnes par šādas 
izpētes un ieguves licencēšanu. Regulai arī būtu jānodrošina pašreizējo sistēmu, piemēram, 
CleanSeaNet, nozīmes paaugstināšana, jāpaplašina EMSA pārbaudes funkcijas un jāizpēta tās 
iespējas veikt neatkarīgu revīziju attiecībā uz licencēšanu.
EMSA arī vajadzētu konsultēt Komisiju un dalībvalstis par jūrnieku apmācību un 
sertificēšanu. Jau ilgāku laiku kopīgs mērķis ir bijis jūrniecības nozares amatus padarīt 
pievilcīgākus ES iedzīvotājiem. EMSA jau palīdz Komisijai sagatavot ietekmes novērtējumu 
attiecībā uz Konvencijas par darbu jūrniecībā ieviešanu ES tiesību aktos. Tai arī būtu jāpalīdz 
īstenot plānoto jūrniecības sociālo tiesību aktu paketi. EMSA vajadzētu arī veicināt jūrniecības 
mācību iestāžu tīkla izveidi, lai apmainītos ar labāko praksi un nodrošinātu augstus standartus.
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Pašlaik, pārbaudot, kā tiek pildīti atzītu organizāciju atzīšanas priekšnosacījumi, EMSA
darbojas tikai Komisijas vārdā. Šīs pārbaudes ietver prasības, kas saistītas ar starptautiskajām 
konvencijām. Tādēļ to laikā tiek pārbaudīti gandrīz tieši tie paši jautājumi, ko pārbauda 
dalībvalstis. Ja EMSA nepieciešamās pārbaudes veiktu arī dalībvalstu vārdā, tas nodrošinātu 
apjomradītus ietaupījumus. Netiktu izslēgtas arī valsts papildu prasības.
Attiecībā uz ostas valsts kontroli Parīzes saprašanās memoranda sekretariāts ir atsevišķa 
struktūra, kas aptver Krieviju un Kanādu, kā arī ES, taču EMSA sniedz ievērojamu 
ieguldījumu sekretariāta darbā. Uzdevumu pārdale vai pat galīga apvienošana varētu būtiski 
palielināt efektivitāti.
Plašākas darbības jomas uzticēšana EMSA šķiet ļoti vēlama, jo tā varētu palīdzēt 
kaimiņvalstīm samazināt piesārņošanas riskus un reaģēt uz piesārņojumu. Nav nekādu šaubu, 
ka gadījumā, ja Vidusjūras dienvidos notiktu piesārņošanas negadījums, daļa naftas nonāktu 
arī ES ūdeņos. Šajā gadījumā profilakse ir noteikti labāka nekā seku novēršana. Tiek 
nodrošināta juridiskā noteiktība un pārredzamība, regulu pielāgojot tā, lai skaidri norādītu, ka 
EMSA var palīdzēt Komisijai un dalībvalstīm reģionālajās struktūrās (piemēram, saistībā ar 
Helsinku un Barselonas konvenciju) jūras piesārņojuma konstatēšanā.

PĀRVALDĪBAS ASPEKTI

Kā atzīts Komisijas priekšlikumā, dalībvalstu pārstāvjiem Administratīvajā padomē, nosakot 
EMSA apmeklējumu politiku, var rasties interešu konflikts, jo viņi nosaka noteikumus, ar 
kuriem tiks pārbaudītas viņu pašu pārstāvētās organizācijas. Tomēr pārbaužu jomā Aģentūras 
operatīvās darbības metodes būtu jāpieņem nevis ar komitoloģijas procedūru, bet gan 
vajadzētu izmantot Lisabonas līgumā paredzēto noteikumu par deleģētajiem aktiem. 

Turklāt ES paplašināšanās ir izmainījusi līdzsvaru starp dalībvalstu un Komisijas pārstāvju 
skaitu. Ja dalībvalstis ir nevis 15, bet gan 27, teorētiski ir iespējams, ka direktoru amatā var 
iecelt vai atlaist pretēji Komisijas pārstāvju gribai. Balsu svēruma sistēma ilgtermiņā 
saglabātu institucionālo līdzsvaru.

IETEKME UZ BUDŽETU

Pašsaprotami, ka tad, ja uzdevumu vienreiz izpilda EMSA, nevis atsevišķi katras valsts 
administrācija, izmaksas, kas jāsedz Eiropas nodokļu maksātājiem, samazinās un tiek radīta 
īstena Eiropas pievienotā vērtība. To jau ir apliecinājušas EMSA jūrniecības uzraudzības 
sistēmas. Šo sistēmu izmantošana vērtīgas informācijas sniegšanā citām politikas jomām 
noteikti būs daudz rentablāka nekā atsevišķu sistēmu radīšana.

EMSA papildu uzdevumu veikšanas izmaksas ir reālistiski jāatspoguļo tās budžetā un 
personāla sarakstā. Citādi tiks apdraudēta tās galvenā funkcija — jūrniecības drošības 
veicināšana.


