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PR_COD_1app

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 
(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0567),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-
0384/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0004/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 391/2009
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija kartu su valstybe (-ėmis) 
nare (-ėmis), suteikusia (-iomis) 
pripažintoms organizacijoms įgaliojimus 
pagal Direktyvos 2009/15/EB 3 straipsnio 
2 dalį, reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą 
per dvejus metus atlieka visų tų pripažintų 
organizacijų vertinimą, siekdama nustatyti, 
ar jos laikosi šiame reglamente nurodytų 
įsipareigojimų ir atitinka I priede 
nustatytus būtiniausius kriterijus. 
Vertinama tik ta pripažintų organizacijų 
veikla, kuriai taikomas šis reglamentas.

1. Komisija kartu su valstybe (-ėmis) 
nare (-ėmis), suteikusia (-iomis) 
pripažintoms organizacijoms įgaliojimus 
pagal Direktyvos 2009/15/EB 3 straipsnio 
2 dalį, reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą 
per dvejus metus atlieka visų tų pripažintų 
organizacijų vertinimą, siekdama nustatyti, 
ar jos laikosi šiame reglamente nurodytų 
įsipareigojimų ir atitinka I priede 
nustatytus būtiniausius kriterijus. 
Vertinama tik ta pripažintų organizacijų 
veikla, kuriai taikomas šis reglamentas. 
Komisija sudaro palankias sąlygas 
valstybėms narėms dalyvauti vertinime 
sukurdama priežiūros programą, kurią 
valstybės narės gali naudoti vykdydamos 
savo įsipareigojimus pagal TJO 
Rezoliuciją A.1070 (28) ir Direktyvos 
2009/15/EB 9 straipsnį.“
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Dabartinė padėtis

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal 
Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad visa Sąjungos pirminė ir antrinė teisė 
nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo 30 d. Tada Jungtinė Karalystė taps 
trečiąja šalimi.

Todėl Jungtinei Karalystei nebebus taikomi jūrų transporto srities ES teisės aktai. Viena iš 
Sąjungos teisės sričių, kuriai turėtų poveikį susitarimas dėl išstojimo – su valstybių narių 
vėliavomis plaukiojančių laivų patikrinimo ir apžiūros paslaugas teikiančių organizacijų 
(toliau – pripažintos organizacijos) pripažinimas Sąjungos lygmeniu.

Visų pirma Reglamento (EB) Nr. 391/2009 8 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad Komisija 
kartu su valstybe nare, pateikusia pirminį prašymą suteikti organizacijai pripažinimą, 
(talkinančia valstybe nare) ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atliktų Komisijos ES 
lygmeniu pripažintų laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų vertinimą.

Atsižvelgiant į reglamento 7 ir 8 straipsnius matyti, kad, norėdamos išsaugoti ES pripažinimą, 
pripažintos organizacijos privalo toliau atitikti reglamento I priede nustatytus reikalavimus ir 
būtiniausius kriterijus. Šią atitiktį Komisija ir jai talkinanti valstybė narė tikrina pagal 8 
straipsnio 1 dalį atlikdamos nuolatinį pakartotinį vertinimą.
Nuo išstojimo dienos Jungtinė Karalystė nebegalės dalyvauti pagal reglamento 8 straipsnio 1 
dalį atliekamame organizacijų, kurias vertinant ji atlieka talkinančios valstybės narės 
vaidmenį, vertinime. Todėl galėtų kilti klausimas dėl šių organizacijų pripažinimo ES 
lygmeniu galiojimo tęstinumo ir pagal dabartines reglamento nuostatas jis negalėtų būti 
išaiškintas suteikiant pakankamai teisinio tikrumo.

Tikimybė, kad dėl Jungtinės Karalystės išstojimo organizacijos praras ES pripažinimą, galėtų 
turėti neigiamų padarinių plaukiojimo su 27 ES valstybių narių, įgaliojusių šias pripažintas 
organizacijas veikti jų vardu atliekant teisės aktais nustatytą laivų patikrinimą, apžiūras ir 
sertifikavimą, vėliavomis konkurencingumui ir patrauklumui. Susijusios pripažintos 
organizacijos šiuo metu yra sudariusios įgaliojimo susitarimus su dauguma iš 27 ES valstybių 
narių, o po Jungtinės Karalystės išstojimo su šių valstybių narių vėliava plaukiantys laivynai 
nebegalėtų naudotis šių pripažintų organizacijų teikiamomis paslaugomis. Be to, šių 
organizacijų paslaugomis klasifikavimo tikslais besinaudojantiems laivų savininkams iškiltų 
klausimas, ar perregistruoti savo laivus pasirenkant ne ES valstybės narės vėliavą, ar rizikuoti 
pažeisti su atitinkamomis organizacijomis sudarytas ir šiuo metu galiojančias privačias laivų 
klasifikavimo sutartis.

2. Komisijos pasiūlymas

Pagal Komisijos pasiūlymą būtų iš dalies pakeista reglamento 8 straipsnio 1 dalis – vietoj šiuo 
metu taikomo reikalavimo, kad Komisijos atliekamoje reguliaraus vertinimo procedūroje 
dalyvautų tik talkinanti valstybė narė, nustatomas reikalavimas, kad šioje procedūroje 
dalyvautų bet kuri valstybė narė, suteikusi įgaliojimus vienai iš pripažintų organizacijų. Taip 
bus sudarytos sąlygos Komisijai atlikti vertinimą kartu su bet kuria valstybe nare, įgaliojusia 
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atitinkamą pripažintą organizaciją veikti jos vardu Direktyvos 2009/15/EB3 3 straipsnio 2 
dalies tikslais, o ne tik su talkinančia valstybe nare.

3. Pranešėjos pasiūlymai

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir mano, kad išsprendus dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo pripažintų organizacijų srityje atsiradusį teisinį netikrumą, būtų 
užtikrintas susijusių laivų savininkų veiklos tęstinumas ir išlaikytas su 27 ES valstybių narių 
vėliavomis plaukiojančių ir bendradarbiaujančių su susijusiomis organizacijomis laivų 
konkurencingumas.

Dėl to pranešėja siūlo priimti Komisijos pasiūlymą be jokių pakeitimų.



RR\1173677LT.docx 9/10 PE629.544v02-00

LT

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 
Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 391/2009
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