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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 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem, 

groza Direktīvu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK (07532/2/2016 – C8-

0227/2016 – 2013/0302(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (07532/2/2016 – C8-0227/2016), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 31. janvāra atzinumu2, 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0622), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 76. pantu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-

0256/2016), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu; 

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 

ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1 OV C 177, 11.6.2014., 58. lpp. 
2 OV C 126, 26.4.2014., 48. lpp. 
3  2014. gada 15. aprīļa pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0343. 
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PASKAIDROJUMS 

Parlamenta prioritātes 

Pirmajā lasījumā Parlaments atbalstīja iekšzemes ūdensceļu kuģiem izvirzāmo kopējo 

tehnisko prasību vienotu piemērošanu ar mērķi panākt augstu drošības līmeni un efektivitāti 

iekšzemes kuģošanā. Parlaments arī atbalstīja standartu ātru pielāgošanu zinātnes un tehnikas 

attīstībai, ņemot vērā standartus, ko izstrādā starptautiskās organizācijas, jo īpaši CESNI 

(Iekšzemes kuģošanas standartu izstrādes Eiropas komiteja), un to noteikšana būs Reinas 

kuģniecības centrālās komisijas pārziņā. Parlaments arī pieprasīja veikt direktīvas periodisku 

pārskatīšanu ik pa trim gadiem, lai novērtētu sadarbības mehānismus ar attiecīgajām 

starptautiskajām organizācijām. 

Lai nodrošinātu saskaņotību ar citiem ES tiesību aktiem, jo īpaši ar Direktīvu 2014/94/ES par 

alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu, Parlaments aicināja pieņemt deleģētos aktus 

tehnisko prasību noteikšanai tiem kuģiem, kas tiek darbināti ar sašķidrinātu dabasgāzi (LNG). 

Galvenie sasniegumi 

Parlaments un Padome vienojās par Direktīvas vispārējo mērķi, proti, izveidot vienotu un 

saskaņotu sistēmu, lai nodrošinātu līdzvērtīgu drošības līmeni iekšējo ūdensceļu kuģiem. 

Abas iestādes atbalstīja racionālāku resursu izmantošanu tehnisko standartu izstrādē un to 

pielāgošanā zinātnes un tehnikas attīstībai, proti, pārņemot starptautisko organizāciju, jo īpaši 

CESNI izstrādātos standartus. 

Padomei un Parlamentam tomēr bija atšķirīgi viedokļi par to, kā saskaņot pielikumus ar 

tehniskajiem standartiem. Parlaments nevar atbalstīt dinamisko atsauču izmantošanu, lai 

automātiski pielāgotu direktīvas pielikumu CESNI izstrādātam Eiropas standartam. Šāda 

dinamiska atsauce dotu ekskluzīvas lēmumu pieņemšanas pilnvaras Padomei, apejot 

Parlamenta kā otra likumdevēja pilnvaras. Jāuzsver, ka CESNI ir starptautiska organizācija, 

kuru veido tikai ES dalībvalstis un Šveice. Tāpēc ir svarīgi paturēt spēkā kārtību, saskaņā ar 

kuru tehnisko standartu pielāgošana notiek ar deleģēto aktu pieņemšanu. Jāuzsver, ka 

sadarbības mehānisms ar CESNI būs jāpārskata piecu gadu laikā. 

Sarunas 

Pēc Parlamenta pirmā lasījuma nostājas pieņemšanas 2014. gada 15. aprīlī un Transporta un 

tūrisma komitejas (TRAN) lēmuma sākt sarunas 2015. gada 26. martā, Luksemburgas un 

Nīderlandes Padomes prezidentūras laikā notika neoficiālas sarunas ar mērķi panākt agrīna 

otrā lasījuma vienošanos. 2016. gada 17. martā Parlamenta un Padomes sarunu grupa panāca 

vienošanos par šo dokumentu. TRAN komiteja 2016. gada 7. aprīlī apstiprināja dokumentu ar 

tekstu, par kuru bija panākta vienošanās sarunās. Pamatojoties uz šo komitejas 

apstiprinājumu, TRAN komitejas priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai 

norādīja, ka viņš ieteiks plenārsēdē Padomes nostāju pirmajā lasījumā apstiprināt bez 

grozījumiem. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome pieņēma pirmā lasījuma 

nostāju, apstiprinot 2016. gada 17. marta vienošanos. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/87/EK atcelšana) 
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