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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.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu grozījumus Nolīgumā par 
sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām 
(“Bonnas nolīgums”) attiecībā uz minētā nolīguma tvēruma paplašināšanu un uz 
Spānijas Karalistes pievienošanos minētajam nolīgumam
(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (11487/2020),

– ņemot vērā projektu līgumslēdzēju pušu lēmumam par Nolīgumu sadarbībai cīņā pret 
Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām attiecībā uz minētā nolīguma 
tvēruma paplašināšanu, lai sadarbotos uzraudzības jomā saistībā ar Marpol konvencijas 
(Nr. 11490/2020) VI pielikuma prasībām,

– ņemot vērā projektu līgumslēdzēju pušu lēmumam par Nolīgumu sadarbībai cīņā pret 
Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām attiecībā uz Spānijas 
Karalistes pievienošanos minētajam nolīgumam (11493/2020),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu, 196. panta 2. punktu un 218. panta 
6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0351/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
(A9-0000/2020),

1. sniedz piekrišanu grozījumu nolīgumā noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī nolīguma līgumslēdzēju pušu valdībām un 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Nolīgums par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām 
(“Bonnas nolīgums”)1 ir reģionāla vienošanās nolūkā aizsargāt jūras vidi un to piekrastes valstu 
intereses, kuras ir līgumslēdzējas puses. Tajā galvenā uzmanība pievērsta piesārņojuma 
apkarošanai Ziemeļjūrā, kā arī piekrastes teritoriju aizsardzībai pret negadījumiem jūrā un 
ilgstošu piesārņojumu, ko rada kuģi un atkrastes iekārtas. Aktīvi sadarbojoties un sniedzot 
savstarpēju palīdzību, līgumslēdzējas puses nodrošina uzraudzību, lai palīdzētu atklāt 
piesārņojumu un to apkarotu un novērstu pretpiesārņošanas noteikumu pārkāpumus. 

Pirmais Bonnas nolīgums tika parakstīts 1969. gadā un attiecās vienīgi uz naftas radīto 
piesārņojumu. To 1983. gadā aizstāja ar jaunu Bonnas nolīgumu, kam paplašināja tvērumu, lai 
cīnītos pret piesārņojumu, ko rada ne tikai nafta, bet arī citas kaitīgas vielas. Nolīguma 
ģeogrāfiskais tvērums attiecas uz Ziemeļjūras lielreģionu un tā plašākām pieejām2. 
Līgumslēdzējas puses atbild par incidentu uzraudzību un novērtēšanu dažādās to atbildībā 
esošās ģeogrāfiskajās zonās.

Nolīguma parakstītājas ir Beļģijas Karalistes, Dānijas Karalistes, Francijas Republikas, Vācijas 
Federatīvās Republikas, Īrijas Republikas, Nīderlandes Karalistes, Norvēģijas Karalistes, 
Zviedrijas Karalistes, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Eiropas 
Savienības valdības. 

Nolīgumu noslēdza Eiropas Ekonomikas kopiena (“EEK”) ar Padomes Lēmumu 84/358/EEK3. 
To grozīja 1989. gadā. EEK grozījumus apstiprināja ar Padomes Lēmumu 93/540/EEK4 un tie 
stājās spēkā 1994. gadā.

Padome 2019. gada 7. oktobrī pieņēma lēmumu5, ar ko pilnvaro Komisiju Savienības vārdā 
risināt sarunas par nolīguma materiālā un ģeogrāfiskā tvēruma grozījumiem (attiecīgi tā 
dēvētais “Marpol6 grozījums” un “Spānijas grozījums”).

Marpol grozījums paplašina nolīguma tvērumu, to attiecinot arī uz gaisa piesārņojumu no 
kuģiem, kā noteikts Marpol konvencijas VI pielikumā7. Mērķis ir cīņā pret kuģošanas 
izraisītām nelikumīgām emisijām gaisā uzlabot līgumslēdzēju pušu sadarbību un koordināciju, 

1 Nolīgums par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (“Bonnas 
nolīgums”) (OV L 188, 16.7.1984., 9. lpp.).
2 Šajā reģionā ietilpst Ziemeļjūra, Skageraks, Lamanšs un tā pietekas, kā arī citi ūdeņi, kas ietver Īrijas jūru, 
Ķeltu jūru, Malinas jūru, Lielo Minču, Mazo Minču, daļu no Norvēģu jūras un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu 
apgabalus.
3 Padomes Lēmums 84/358/EEK (1984. gada 28. jūnijs) par Nolīgumu par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras 
piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (OV L 188, 16.7.1984., 7. lpp.).
4 Padomes Lēmums 93/540/EEK (1993. gada 18. oktobris), ar ko apstiprina dažus grozījumus Nolīgumā par 
sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (“Bonnas nolīgums”) 
(OV L 263, 22.10.1993., 51. lpp.).
5 Padomes Lēmums (ES) 2019/1727 (2019. gada 7. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem 
Bonnas nolīguma otrajā ministru sanāksmē attiecībā uz Ministru deklarāciju un tai pievienoto Bonnas nolīguma 
Stratēģisko rīcības plānu (BNSRP) 2019.–2025. gadam (OV L 263, 16.10.2019., 9. lpp.).
6 Starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (Marpol konvencija) 1973. gada 2. novembrī 
pieņēma Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO).
7 Marpol VI pielikums stājās spēkā 2005. gada 19. maijā un attiecas uz gaisa piesārņojuma no kuģiem 
novēršanu.
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lai ierobežotu flotes degvielas ar augstu sēra vai slāpekļa saturu sadegšanas izraisīto negatīvo 
ietekmi uz cilvēku veselību, bioloģisko daudzveidību un jūras vidi kopumā. Līdz ar to tiek 
grozīti dažādi nolīguma aspekti, proti, tā nosaukums, preambula un 1., 5., 6. un 15. pants.

Spānijas grozījums attiecas uz nolīguma ģeogrāfisko paplašināšanu pēc tam, kad Spānijas 
Karaliste tika aicināta pievienoties šim reģionālajam nolīgumam. Šajā sakarībā groza 
preambulu, 2. pantu un pielikumu.

Līgumslēdzējas puses 2019. gada 9.–11. oktobra sanāksmē vienprātīgi vienojās par šiem 
grozījumiem. Savienība šos grozījumus attiecīgi ir iesniegusi noslēgšanai. Saskaņā ar nolīguma 
20. pantu Spānijas Karalistei tvēruma paplašināšana ir jāratificē attiecībā uz tās atbildības zonu.

Komisija 2020. gada 28. augustā iesniedza Padomei priekšlikumu Padomes lēmumam par 
Marpol un Spānijas grozījumu apstiprināšanu. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. panta 6. punktu Padome 2020. gada 3. novembrī nolēma lūgt Parlamentam sniegt 
piekrišanu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu grozījumus nolīgumā.

Marpol un Spānijas grozījumu nolīgumā pieņemšana būs svarīgs solis ceļā uz augstāku jūras 
vides aizsardzības līmeni Ziemeļjūras lielreģiona ģeogrāfiskajā apgabalā. Tāpēc referents 
atzinīgi vērtē Padomes lēmuma projektu un ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu.


