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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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 
2003/25/EK groza attiecībā uz uzlabotu stabilitātes prasību iekļaušanu un to 
saskaņošanu ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteiktajām stabilitātes 
prasībām
(COM(2022)0053 – C9-0047/2022 – 2022/0036(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2022)0053),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0047/2022),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2022. gada 18. maija 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A9-0255/2022),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

1 OV C 323, 26.8.2022., 119. lpp.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Jūras drošības aģentūrai 
(EMSA) saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1406/20021a 

būtu jānovērtē šajā direktīvā noteiktās 
prasības.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1406/2002 (2002. gada 
27. jūnijs) par Eiropas Jūras drošības 
aģentūras izveidošanu (OV L 208, 
5.8.2002., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/25/EK
2. pants – 1. daļa –ea punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) “SOLAS 90” ir 1974. gada 
Starptautiskā konvencija par cilvēku 
dzīvības aizsardzību uz jūras, kas grozīta 
ar šādiem SJO instrumentiem;

ea) “SOLAS 90” ir 1974. gada 
Starptautiskā konvencija par cilvēku 
dzīvības aizsardzību uz jūras, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Rezolūciju 
MSC.117(74);

— Rez. MSC.1(45); svītrots
— Rez. MSC.6(48); svītrots
— Rez. MSC.11(55); svītrots
— Rez. MSC.13(57); svītrots
— Rez. MSC.19(58); svītrots
— Rez. MSC.26(60); svītrots
— Rez. MSC.24(60); svītrots
— Rez. MSC.27(61); svītrots
— Rez. MSC.31(63); svītrots
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— SOLAS/KONF.2/21; svītrots
— Rez. MSC.42(64); svītrots
— Rez. MSC.46(65); svītrots
— Rez. MSC.57(67); svītrots
— Rez. MSC.65(68); svītrots
— SOLAS/KONF.4/25; svītrots
— Rez. MSC.69(69); svītrots
— Rez. MSC.99(73); svītrots
— Rez. MSC.117(74); svītrots

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/25/EK
2. pants – 1. daļa – eb punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) “SOLAS 2009” ir 1974. gada 
Starptautiskā konvencija par cilvēku 
dzīvības aizsardzību uz jūras, kurā 
grozījumi izdarīti ar Rezolūciju 
MSC.216(82);

eb) “SOLAS 2009” ir 1974. gada 
Starptautiskā konvencija par cilvēku 
dzīvības aizsardzību uz jūras, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Rezolūciju 
MSC.216(82);

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/25/EK
2. pants – 1. daļa – ec punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) “SOLAS 2020” ir 1974. gada 
Starptautiskā konvencija par cilvēku 
dzīvības aizsardzību uz jūras, kurā 
grozījumi izdarīti ar Rezolūciju 
MSC.421(98);

ec) “SOLAS 2020” ir 1974. gada 
Starptautiskā konvencija par cilvēku 
dzīvības aizsardzību uz jūras, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Rezolūciju 
MSC.421(98);

Grozījums Nr. 5
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2003/25/EK
2. pants – 1. daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) “sabiedrība” ir pasažieru kuģa 
īpašnieks vai jebkura cita organizācija vai 
persona, piemēram, pārvaldnieks vai 
berbouta fraktētājs, kam īpašnieks 
uzticējis atbildību par pasažieru kuģa 
ekspluatāciju.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/25/EK13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Direktīvā iekļauj šādu pantu:
“13.b pants

Atkāpe
Dalībvalstis, kurām nav jūras ostu un ar 
to karogu kuģojošu ro-ro pasažieru kuģu, 
kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, 
var atkāpties no šīs direktīvas 
noteikumiem, ja vien ir izpildītas iepriekš 
minētās prasības. Ikviena dalībvalsts, kas 
plāno izmantot šādu atkāpi, par to paziņo 
Komisijai vēlākais līdz ... [OV: lūgums 
ievietot šīs direktīvas transponēšanas 
datumu]. Komisijai dara zināmas arī 
jebkādas turpmākās izmaiņas. Šāda 
dalībvalsts nedrīkst atļaut ro-ro pasažieru 
kuģiem, kas ietilpst šīs direktīvas darbības 
jomā, kuģot ar tās karogu vai atvērt valsts 
kuģu reģistru minētajam kuģim, kamēr 
minētais kuģis nav transponējis un 
īstenojis šo direktīvu.”
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/25/EK ir noteiktas vienota līmeņa īpašās 
stabilitātes prasības attiecībā uz ro-ro pasažieru kuģiem, lai uzlabotu šā tipa kuģu ilgizturību 
sadursmes gadījumā un nodrošinātu augstu drošības līmeni.

ES pasažieru kuģu drošības jomā pieņemto tiesību aktu pārskatīšanas vispārējais mērķis ir 
vienkāršot un standartizēt esošo tiesisko regulējumu, lai i) saglabātu ES noteikumus, ja tie ir 
nepieciešami un samērīgi, ii) nodrošinātu to pareizu īstenošanu un iii) novērstu pienākumu 
iespējamu pārklāšanos un iespējamas pretrunas saistītu tiesību aktu starpā. Visaptverošais 
mērķis ir nodrošināt skaidru, vienkāršu un mūsdienīgu tiesisko regulējumu, kuru ir vieglāk 
īstenot, uzraudzīt un izpildīt, tādējādi paaugstinot vispārējo drošības līmeni. 

Pašreizējās stabilitātes prasības saskaņā ar Eiropas mēroga tiesību aktu, proti, direktīvu 
2003/25/EK, ir balstītas uz kombināciju, ko veido Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
(SJO) konvencijas un 1996. gada Stokholmas līgums. Otrais minētais tika izveidots, reaģējot 
uz kuģa “Estonia” traģisko katastrofu 1994. gadā, kad bojā gāja 852 cilvēki. Tolaik tika 
nolemts, ka “SOLAS 90” konvencija pati par sevi neatbilst piemērotajām un nepieciešamajām 
Eiropas Savienības standartu stabilitātes un drošības prasībām. Tā rezultātā 1996. gadā tika 
noslēgts Stokholmas līgums.

Līdz ar “SOLAS 2020” stāšanos spēkā un tās ieviestajām izmaiņām Direktīvas 2003/25/EK (un 
daļēji Direktīvas 2009/45/EK) līdzāspastāvēšana tās pašreizējā redakcijā rada juridisku un 
administratīvu slogu saistībā ar noteikumiem Eiropas pasažieru kuģu jomā. Praksē tas nozīmē, 
ka saskaņā ar pašreizējo regulējumu kuģu konstrukcijām ir jāatbilst divām dažādām regulējuma 
pieejām: “SOLAS 2020” varbūtības un “SOLAS 90” deterministiskajai pieejai apvienojumā ar 
Stokholmas līgumu. Tādējādi šā priekšlikuma mērķis ir racionalizēt reglamentējošos 
pienākumus un precizēt stabilitātes prasības ro-ro pasažieru kuģiem Eiropas Savienībā. Lai 
vienkāršošana stātos spēkā, “SOLAS 2020” jāatbilst “SOLAS 90” prasībām apvienojumā ar 
Stokholmas līgumu. 

Ierosinātās direktīvas stabilitātes prasības ir sadalītas atkarībā no ro-ro kuģos esošo personu 
skaita, proti, virs 1350 personām un mazāk par 1350 personām. Komisijas ekspertu pētījumā 
konstatēts, ka SOLAS 2020 konvencijā nav iekļauti pietiekami aizsardzības pasākumi saskaņā 
ar Eiropas Savienības standartiem attiecībā uz ro-ro pasažieru kuģiem, kuru ietilpība ir 1350 
vai mazāk cilvēku uz klāja. Tādējādi Komisijas veiktais pētījums palīdzēja izveidot papildu 
drošības detaļu sistēmu. Pētījumā secināts, ka tikai ar SOLAS 2020 konvenciju vien netiktu 
nodrošinātas pietiekamas drošības procedūras ro-ro pasažieru kuģiem, kas kuģo uz Eiropas 
Savienības ostām un no tām.

Referents atzīst, ka spēkā esošā Direktīva 2003/25/EK ir paredzēta, lai savlaicīgi tiktu pārskatīti 
noteikumi par pasažieru drošību uz ro-ro pasažieru kuģiem, un atzīst, ka stabilitātes prasības ir 
jāpārskata un jāatjaunina laika periodos, par kuriem panākta vienošanās.

Tādēļ referents atzinīgi vērtē direktīvas priekšlikumu grozīt pašreizējos noteikumus par ro-ro 
pasažieru kuģu drošību situācijā, kad tie gūst bojājumus. Viņš uzsver, ka ir svarīgi saglabāt pēc 
iespējas augstākus drošības standartus jūras transporta jomā. Neaizmirstamā kuģa “Estonia” 
nogrimšana 1994. gadā, kas ir galvenais vadmotīvs, izstrādājot protokolus par konkrētiem 
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drošības pasākumiem, pierāda, ka ir vajadzīgi atjaunināti pasākumi, kas novērš jebkādus šādus 
traģiskus notikumus nākotnē.

Referents izprot šā priekšlikuma tehnisko raksturu un sarežģītību, jo tā mērķis ir saskaņot ES 
noteikumus ar SJO izstrādātajiem starptautiskajiem noteikumiem.
Viņš atzinīgi vērtē nozarei piešķirto rezervi, lai pielāgotos šajā direktīvā ierosinātajiem 
pasākumiem, vienlaikus nodrošinot, ka netiek apdraudēta drošības pasākumu kvalitāte. 

Referents ierosina tehnisku grozījumu, kā arī grozījumu par atkāpi dalībvalstīm, kurām nav 
jūras ostu un ar kuru karogu nekuģo kuģi, kuri ietilptu šīs direktīvas darbības jomā, lai tā 
izvairītos no nesamērīga administratīvā sloga šīm dalībvalstīm. Ja šie nosacījumi mainīsies, 
attiecīgajai dalībvalstij būs pienākums transponēt šo direktīvu.
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2003/25/EK attiecībā uz uzlabotu 
stabilitātes prasību iekļaušanu un to saskaņošanu ar Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas noteiktajām stabilitātes prasībām

Atsauces COM(2022)0053 – C9-0047/2022 – 2022/0036(COD)

Datums, kad iesniedza EP 18.2.2022

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN
7.3.2022

Referenti
       Iecelšanas datums

Roberts Zīle
1.4.2022

Izskatīšana komitejā 11.7.2022

Pieņemšanas datums 10.10.2022

Galīgais balsojums +:
–:
0:

29
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Ismail Ertug, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Peter 
Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Caroline Nagtegaal, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Massimiliano 
Salini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Tom Berendsen, Ignazio Corrao, Angel Dzhambazki

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Mazaly Aguilar, Andreas Schieder, Simone Schmiedtbauer, Ralf 
Seekatz, Ivan Štefanec, Elena Yoncheva

Iesniegšanas datums 21.10.2022
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA
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