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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 2003/25/ES glede vključitve izboljšanih zahtev glede stabilnosti in njene 
uskladitve z zahtevami glede stabilnosti, ki jih je opredelila Mednarodna pomorska 
organizacija
(COM(2022)0053 – C9-0047/2022 – 2022/0036(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM2022(0053)),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0047/2022),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. maja 
20221,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A9-0255/2022),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Evropska agencija za pomorsko 

1 UL C 323, 26.8.2022, str. 119.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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varnost (EMSA) bi morala oceniti zahteve 
iz te direktive v skladu z Uredbo (ES) št. 
1406/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta1a.
__________________
1a Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 
o ustanovitvi Evropske agencije za 
pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, 
str. 1).

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2003/25/ES
Člen 2 – odstavek 1 – točka ea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ‚SOLAS 90‘ pomeni Mednarodno 
konvencijo o varstvu človeškega življenja 
na morju iz leta 1974, kakor je bila 
spremenjena z naslednjimi instrumenti 
IMO:

(ea) „Konvencija SOLAS 90“ pomeni 
Mednarodno konvencijo o varstvu 
človeškega življenja na morju iz leta 1974, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Resolucijo MSC.117(74);

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

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2003/25/ES
Člen 2 – odstavek 1 – točka eb

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) ‚Konvencija SOLAS 2009‘ pomeni 
Mednarodno konvencijo o varstvu 
človeškega življenja na morju iz leta 1974, 
kakor je bila spremenjena z 
Resolucijo MSC.216(82);

(eb) „Konvencija SOLAS 2009“ 
pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu 
človeškega življenja na morju iz leta 1974, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Resolucijo MSC.216(82);

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2003/25/ES
Člen 2 – odstavek 1 – točka ec

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) ‚Konvencija SOLAS 2020‘ pomeni 
Mednarodno konvencijo o varstvu 
človeškega življenja na morju iz leta 1974, 
kakor je bila spremenjena z 
Resolucijo MSC.421(98);

(ec) „Konvencija SOLAS 2020“ 
pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu 
človeškega življenja na morju iz leta 1974, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Resolucijo MSC.421(98);

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka g
Direktiva 2003/25/ES
Člen 2 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(na) „družba“ pomeni lastnika potniške 
ladje ali katero koli drugo podjetje ali 
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osebo, kot je upravljavec ali zakupnik gole 
ladje, ki je od lastnika prevzelo(-a) 
odgovornost za plovbo potniške ladje.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/25/ESČlen 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 13b
Odstopanje

Države članice, ki nimajo morskih 
pristanišč in nimajo RO-RO potniških 
ladij ali plovil, ki plujejo pod njihovo 
zastavo in spadajo na področje uporabe te 
direktive, lahko odstopajo od določb te 
direktive, dokler so zgoraj navedene 
zahteve izpolnjene. Vsaka država članica, 
ki namerava uporabiti to odstopanje, o 
tem uradno obvesti Komisijo najpozneje 
[vstaviti datum: datum prenosa direktive]. 
Sporočijo ji tudi vse naknadne 
spremembe. Taka država članica RO-RO 
potniškim ladjam, ki spadajo v področje 
uporabe te direktive, ne sme dovoliti, da 
plujejo pod njeno zastavo, ali ne sme 
odpreti svojega nacionalnega registra 
ladij tej ladji, dokler ta ladja ne prenese in 
začne izvajati te direktive.“
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OBRAZLOŽITEV

V Direktivi 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta je določena enotna raven posebnih 
zahtev glede zmožnosti RO-RO potniških ladij, ki bodo izboljšale možnosti za nadaljnje 
obratovanje te vrste plovil v primeru škode, nastale zaradi trčenja, in zagotovile visoko raven 
varnosti.

Splošni cilj revizije zakonodaje EU o varnosti potniških ladij je poenostaviti in racionalizirati 
obstoječi regulativni okvir, da bi (i) ohranili pravila EU, kjer je to potrebno in sorazmerno, (ii) 
zagotovili njihovo pravilno izvajanje ter (iii) odpravili morebitno prekrivanje obveznosti in 
nedoslednosti med različnimi zakonodajnimi akti. Glavni cilj je zagotoviti jasen, preprost in 
posodobljen pravni okvir, ki bi ga bilo lažje izvajati, spremljati in uveljavljati, s čimer bi se 
povečala splošna raven varnosti. 

Sedanje zahteve glede stabilnosti v skladu z evropsko zakonodajo, Direktiva 2003/25/ES, 
temeljijo na konvencijah Mednarodne pomorske organizacije (IMO) in Stockholmskem 
sporazumu iz leta 1996. Slednji sporazum je bil sklenjen kot odziv na tragično nesrečo, v kateri 
je leta 1994 potonil trajekt MS Estonia in je umrlo 852 ljudi. Takrat so sklenili, da sama 
konvencija SOLAS 90 ni dovolj, da bi bile izpolnjene ustrezne in potrebne zahteve glede 
stabilnosti in varnosti glede na standarde Evropske unije. Zato so leta 1996 oblikovali 
Stockholmski sporazum.

Po začetku veljavnosti konvencije SOLAS 2020 in sprememb, ki jih je prinesla, je zaradi 
soobstoja Direktive 2003/25/ES (in delno Direktive 2009/45/ES) v sedanji obliki prisotno 
zakonodajno in upravno breme za evropske predpise o potniških ladjah. V praksi sedanji okviri 
zahtevajo, da so konstrukcije ladij skladne z dvema različnima pristopoma k ureditvi: 
verjetnostni pristop konvencije SOLAS 2020 in deterministični pristop konvencije SOLAS 90 
skupaj s Stockholmskim sporazumom. Zato je cilj tega predloga racionalizirati regulativne 
obveznosti in pojasniti zahteve glede stabilnosti za RO-RO potniške ladje v Evropski uniji. Da 
bi zadeve poenostavili, mora konvencija SOLAS 2020 izpolnjevati zahteve konvencije SOLAS 
90 v povezavi s Stockholmskim sporazumom. 

Predlagane zahteve iz Direktive glede stabilnosti se delijo po številu oseb na krovu RO-RO 
ladij, in sicer na več kot 1350 oseb in manj kot 1350 oseb. Strokovna študija Komisije je 
pokazala, da konvencija SOLAS 2020 ne vključuje zadostnih zaščitnih ukrepov v skladu s 
standardi Evropske unije za RO-RO potniške ladje z zmogljivostjo 1350 ali manj oseb na krovu. 
Zato je Komisija z lastno študijo zagotovila dodaten okvir varnostnih podrobnosti. V študiji je 
bilo ugotovljeno, da zgolj s konvencijo SOLAS 2020 ne bi bili izpolnjeni zadostni varnostni 
postopki za RO-RO potniške ladje, ki opravljajo dejavnosti v pristaniščih Evropske unije.

Poročevalec priznava, da je treba pravila sedanje Direktive 2003/25/ES v zvezi z varnostjo 
potnikov na RO-RO potniških ladjah pravočasno revidirati, in priznava, da sta potrebna pregled 
in posodobitev zahtev glede stabilnosti v dogovorjenih časovnih obdobjih.

Zato pozdravlja predlog direktive za spremembo veljavnih pravil o varnosti RO-RO potniških 
ladij v poškodovanem stanju. Poudarja, da je treba ohraniti najvišje možne varnostne standarde 
v pomorskem prometu. Nepozabna nesreča, v kateri je leta 1994 potonil trajekt MS Estonia in 
je osnova za usmerjanje protokolov za konkretne varnostne ukrepe, je dokaz, da so potrebni 
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posodobljeni ukrepi, ki bodo preprečili takšne tragične dogodke v prihodnosti.

Poročevalec razume, da je ta predlog tehnične narave in je zapleten, saj je njegov namen 
uskladiti pravila EU z mednarodnimi pravili, ki jih je določila Mednarodna pomorska 
organizacija.
Pozdravlja manevrski prostor, ki ga ima industrija na voljo za prilagoditev predlaganim 
ukrepom iz te direktive, pri čemer je treba zagotoviti, da ni ogrožena kakovost varnostnih 
ukrepov. 

Poročevalec predlaga tehnično spremembo in spremembo glede odstopanja za države članice, 
ki nimajo morskih pristanišč in ladij, ki plujejo pod njihovo zastavo, ter spadajo na področje 
uporabe te direktive, da bi preprečili nesorazmerno upravno breme za te države članice. Če se 
ti pogoji spremenijo, bo morala zadevna država članica to direktivo prenesti v nacionalno 
zakonodajo. 
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