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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
        večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
        večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
        večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
        absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo 

skupnega stališča
*** Postopek privolitve

        absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, navedenih v 
členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
        večina oddanih glasov
***II Postopek soodločanja (druga obravnava)

        večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
        absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo 

skupnega stališča
***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
        večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih in standardih 
za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne 
ukrepe pomorskih uprav
(KOM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0587)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0038/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) V svoji Resoluciji o skupni varnostni 
politiki v pomorskem prometu z dne 8. 
junija 1993 je Svet določil za cilj 
odstranitev vseh plovil iz voda Skupnosti, 
ki ne izpolnjujejo standardov, in dal 
prednost akcijskemu programu Skupnosti, 
ki naj bi zagotovil učinkovito in enotno 
izvajanje mednarodnih pravil z izdelavo 
skupnih standardov za klasifikacijske 
zavode.

(2) V svoji Resoluciji o skupni varnostni 
politiki v pomorskem prometu z dne 8. 
junija 1993 je Svet določil za cilj 
odstranitev vseh plovil iz voda Skupnosti, 
ki ne izpolnjujejo standardov, in dal 
prednost akcijskemu programu Skupnosti, 
ki naj bi zagotovil učinkovito in enotno 
izvajanje mednarodnih pravil z izdelavo 
skupnih standardov za priznane 
organizacije.

1 Še neobjavljeno v UL.



PE 378.538v01-00 6/26 PR\629339SL.doc

SL

Obrazložitev

Čeprav gre za zgodovinski citat, ki uporablja izraz klasifikacijski zavodi, je bolj primerna 
uporaba istega izraza v celotni direktivi.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 5

(5) Države članice so pristojne za izdajanje 
mednarodnih spričeval za varnost in 
preprečevanje onesnaževanja, predvidenih 
v konvencijah, kot so Solas 74, 
Mednarodna konvencija o tovornih črtah 
66 in Marpol 73/78, ter za izvajanje določb 
konvencij.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 6

(6) Vse države članice v skladu s temi 
konvencijami v različnem obsegu 
pooblastijo organizacije za inšpekcijski 
pregled in nadzor ladij, splošno znane kot 
klasifikacijske zavode za potrjevanje take 
skladnosti in izdajanje ustreznih varnostnih 
spričeval.

(6) Vse države članice v skladu s temi 
konvencijami v različnem obsegu 
pooblastijo organizacije za inšpekcijski 
pregled in nadzor ladij, splošno znane kot 
klasifikacijske zavode za potrjevanje take 
skladnosti in izdajanje ustreznih spričeval 
za varnost in preprečevanje 
onesnaževanja. 

Obrazložitev

Tehnična izboljšava, ki zapolnjuje vrzel iz besedila Komisije.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 8

(8) Poleg tega morajo te organizacije 
predpisovati in izvajati pravila glede 
zasnove, gradnje, vzdrževanja in nadzora 
ladij ter izpolnjevati zahteve iz 
mednarodnih konvencij za izdajo ustreznih 

(8) Poleg tega te organizacije predpisujejo 
in izvajajo pravila glede zasnove, gradnje, 
vzdrževanja in nadzora ladij prav tako pa 
morajo izvajati preglede ladij v imenu 
države zastave za izpolnjevanje zahtev iz 
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spričeval. Da bi jim omogočili, da to 
nalogo opravljajo zadovoljivo, bi morale 
biti strogo neodvisne, visoko tehnično 
usposobljene ter natančno upravljati 
kakovost.

mednarodnih konvencij za izdajo ustreznih 
spričeval. Da bi jim omogočili, da to 
nalogo opravljajo zadovoljivo, bi morale 
biti strogo neodvisne, visoko tehnično 
usposobljene ter natančno upravljati 
kakovost.

Obrazložitev

Prav je, da je navedeno tudi delo v imenu države zastave, ki je visoko strokovno.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 17

(17) Različnost režimov finančne 
odgovornosti organizacij, ki delujejo v 
imenu držav članic, bi ovirala pravilno 
izvajanje te direktive.  Kot prispevek k 
reševanju tega problema je smiselno na 
ravni Skupnosti vzpostaviti določeno 
stopnjo uskladitve odgovornosti za kateri 
koli dogodek, ki ga povzroči priznana 
organizacija, o čemer odloča sodišče, 
vključno z razreševanjem sporov z 
arbitražnimi postopki.

(17) Različnost režimov finančne 
odgovornosti organizacij, ki delujejo v 
imenu držav članic, bi ovirala pravilno 
izvajanje te direktive. Kot prispevek k 
reševanju tega problema je smiselno na 
ravni Skupnosti vzpostaviti določeno 
stopnjo uskladitve odgovornosti za katero 
koli nesrečo, ki jo povzroči priznana 
organizacija, o čemer odloča sodišče, 
vključno z razreševanjem sporov z 
arbitražnimi postopki.

Obrazložitev

Pri predlogu spremembe gre za zamenjavo izraza dogodek za izraz nesreča. Dogodek je 
zadeva manjšega obsega ali postopkovne narave. V nasprotju s tem je nesreča bolj celovit in 
natančen izraz.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 25

(25) Bistveno je, da imajo inšpektorji 
Skupnosti dostop do ladij in ladijske 
dokumentacije ne glede na ladijsko 
zastavo, tako da se lahko preveri, ali 
priznane organizacije izpolnjujejo 
minimalna merila za vse ladje in njihove 
specifične kategorije.

(25) Kot del nadzora nad delovanjem 
priznanih organizacij morajo 
inšpektorji/revizorji Skupnosti imeti dostop 
do ladij in njihove dokumentacije ne glede 
na zastavo le-teh, tako da se lahko preveri, 
ali priznane organizacije izpolnjujejo 
minimalna merila, ki jih za vse ladje in 
njihove specifične kategorije določa ta 
direktiva.
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Ker v skladu z določbami iz dela B 3, 
Priloge I, takšno ravnanje lahko povzroči 
nasprotje interesov med suverenostjo 
države zastave in zaupnostjo informacij, 
ki jih zahteva uprava države zastave, 
omenjeno nasprotje razrešuje IMO.

Obrazložitev

Prvi del predloga sprememb vsebuje tehnične izboljšave.

Dodani odstavek pa skuša predvideti možen konflikt interesov pri izvajanju nadzora, kar je 
treba rešiti v skladu s konvencijo IMO. 

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 28

(28) Za varnost ladij, ki jih priznane 
organizacije pregledujejo in jim izdajajo 
spričevala, je bistvenega pomena 
sposobnost organizacij, da hitro ugotovijo 
in popravijo slabosti v svojih predpisih, 
postopkih in notranjih nadzorih.  To 
sposobnost bi bilo treba povečati z 
vzpostavitvijo neodvisnega skupnega 
organa, ki bi lahko predlagal skupne 
ukrepe za trajnostno izboljšanje vseh 
priznanih organizacij in zagotovil plodno 
vzajemno delovanje s Komisijo

(28) Za varnost ladij, ki jih priznane 
organizacije pregledujejo in jim izdajajo 
spričevala, je bistvenega pomena 
sposobnost organizacij, da hitro ugotovijo 
in popravijo slabosti v svojih predpisih, 
postopkih in notranjih nadzorih.  To 
sposobnost bi bilo treba povečati z 
vzpostavitvijo pristojnega organa, ki ravna 
samostojno in bi lahko predlagal skupne 
ukrepe za trajnostno izboljšanje vseh 
priznanih organizacij in zagotovil plodno 
vzajemno delovanje s Komisijo

Obrazložitev

Iz besedila smo izbrisali izraz skupni, ki se nanaša le na priznane organizacije in bi moral biti 
kompleksnejši.

Spremenili smo izraz „neodvisen“ z izrazom „ki ravna samostojno“. Pomembna ni le 
neodvisnost, ampak dejanske pristojnosti in manevrska sposobnost organizacije. 

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 28 a (novo)

(28b) Pravila in pravilniki (priznanih 
organizacij) so ključni za varnost ter 
preprečevanje nesreč in onesnaževanja. 
Priznane organizacije so pričele postopek, 
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ki mora voditi v uskladitev pravil in 
pravilnikov Omenjeni postopek bi morala 
podpreti evropska zakonodaja, saj bodo 
rezultati pozitivno vplivali na pomorsko 
varnost in na konkurenčnost evropske 
pomorske industrije.

Obrazložitev

Postopek usklajevanja pravilnikov se je že pričel in EU ga mora podpreti, ne le zaradi 
pomorske varnosti, vendar tudi za zagotavljanje konkurenčnosti evropske pomorske 
industrije.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 29

(29) Priznane organizacije bi morale sproti 
dopolnjevati svoje tehnične standarde in jih 
dosledno uveljavljati, da bi uskladili 
varnostne predpise in zagotovili enotno 
izvajanje mednarodnih predpisov znotraj 
Skupnosti. Kadar so tehnični standardi 
priznanih organizacij enaki ali zelo 
podobni, bi bilo treba razmisliti o 
vzajemnem priznavanju klasifikacijskih 
spričeval.

(29) Priznane organizacije bi morale sproti 
dopolnjevati svoje tehnične standarde in jih 
dosledno uveljavljati, da bi uskladili 
varnostne predpise in zagotovili enotno 
izvajanje mednarodnih predpisov znotraj 
Skupnosti. Kadar so tehnični standardi 
priznanih organizacij enaki ali zelo 
podobni, bi bilo treba razmisliti o 
vzajemnem priznavanju klasifikacijskih 
spričeval, kadar je mogoče in za vzorec 
uporabiti najbolj zahtevna in natančna 
spričevala.

Obrazložitev

Postopna uskladitev je zaželena, vendar je treba kot vzorec postaviti najboljše in 
najzahtevnejše prakse.

Predlog spremembe 10
Člen 2, točka (k)

(k) „klasifikacijsko spričevalo“ (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 11
Člen 5

Komisija ne bo priznala organizacij, ki ne 
izpolnjujejo zahtev iz prvega odstavka 

Komisija, v skladu s postopkom odbora iz 
člena 9(2), ne bo priznala organizacij, ki ne 
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člena 4, ali za katere se šteje, da njihovo 
ravnanje pomeni nevarnost za varnost ali 
okolje na podlagi meril, določenih v skladu 
s členom 14.

izpolnjujejo zahtev iz prvega odstavka 
člena 4, ali za katere se šteje, da njihovo 
ravnanje pomeni nevarnost za varnost ali 
okolje na podlagi meril, določenih v skladu 
s členom 14.

Obrazložitev

Pri tej pomembni odločitvi Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje 
onesnaževanja z ladij (COSS).

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 2

2. Priznanje se podeli matičnemu organu, 
če ta obstaja v sklopu organizacije, ter 
velja za vse organe, ki so v tej 
organizaciji.

2. Priznanje se podeli ustreznemu 
pravnemu organu znotraj priznanih 
organizacij, pri čemer velja, da se 
dovoljenje lahko  kolektivno razširi na vse 
pravne organe znotraj priznane 
organizacije, ki pomagajo zagotavljati, da 
glavni pravni organ njihove storitve 
ponuja na svetovni ravni.

Obrazložitev
Pravna pojasnitev, ki bolje opiše kompleksno sestavo priznanih organizacij.

Predlog spremembe 13
Člen 8, odstavek 2, točka (a)

a) določbe Dodatka II Resolucije IMO 
A.739(18) o smernicah za pooblaščanje 
organizacij, ki delujejo v imenu uprave, pri 
čemer se upoštevajo priloga, dodatki in 
priponke k IMO MSC/Okrožnici 710 in 
MEPC/Okrožnici 307 o vzorčnem 
sporazumu za pooblaščanje priznanih 
organizacij, ki delujejo v imenu uprave;

a) določbe Dodatka II Resolucije IMO 
A.739(18) o smernicah za pooblaščanje 
organizacij, ki delujejo v imenu uprave, pri 
čemer se upoštevajo priloga, dodatki in 
priponke k IMO MSC/Okrožnici 710 in 
MEPC/Okrožnici 307 o vzorčnem 
sporazumu za pooblaščanje priznanih 
organizacij, ki delujejo v imenu uprave.

Kadar torej priznana organizacija, njeni 
inšpektorji ali tehnično osebje izdajo 
zahtevane certifikate v imenu uprave, za 
njih veljajo enaka pravna varovala in 
pravna zaščita, tudi obrambni ukrepi, h 
katerim se lahko zateče uprava in njeni 
člani, če uprava sama izda zahtevane 
certifikate.
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Obrazložitev

Da bi pojasnili vlogo priznanih organizacij kadar delujejo v imenu držav, se zdi pomembno k 
priponki IMO MSC/Okrožnica 710 dodati odstavek 6.5.2. 

Predlog spremembe 14
Člen 8, odstavek 2, točka (b) (i)

i) če sodišče dokončno naloži upravi 
odgovornost, ki izhaja iz katerega koli 
dogodka, skupaj z zahtevo, da 
oškodovancem poravna odškodnino za 
izgubljeni dobiček ali navadno škodo ali 
telesno poškodbo ali smrt, za katero je to 
sodišče dokazalo, da je nastala zaradi 
namernega dejanja ali opustitve dejanja ali 
velike malomarnosti priznane organizacije, 
njenih organov, zaposlenih, predstavnikov 
ali drugih, ki delujejo v imenu priznane 
organizacije, ali če ji je taka odgovornost 
skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine 
naložena v okviru rešitve spora v 
arbitražnih postopkih, je uprava od 
priznane organizacije upravičena zahtevati 
denarno odškodnino v obsegu, v katerem je 
po ugotovitvi sodišča priznana organizacija 
povzročila navedeni izgubljeni dobiček, 
navadno škodo, poškodbo ali smrt;

i) če sodišče dokončno naloži upravi 
odgovornost, ki izhaja iz katere koli 
nesreče, skupaj z zahtevo, da 
oškodovancem poravna odškodnino za 
izgubljeni dobiček ali navadno škodo ali 
telesno poškodbo ali smrt, za katero je to 
sodišče dokazalo, da je nastala zaradi 
namernega dejanja ali opustitve dejanja ali 
velike malomarnosti priznane organizacije, 
njenih organov, zaposlenih, predstavnikov 
ali drugih, ki delujejo v imenu priznane 
organizacije, ali če ji je taka odgovornost 
skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine 
naložena v okviru rešitve spora v 
arbitražnih postopkih, je uprava od 
priznane organizacije upravičena zahtevati 
denarno odškodnino v obsegu, v katerem je 
po ugotovitvi sodišča priznana organizacija 
povzročila navedeni izgubljeni dobiček, 
navadno škodo, poškodbo ali smrt;

Obrazložitev

Izraz dogodek je verjetno ustrezen v angleščini, vendar povzroči zmedo, če ga povezujemo s 
formalno zadevo, zadevo postopkovne narave ali manjšega pomena. Izraz nesreča je bolj 
natančen in ni omejujoč.

Predlog spremembe 15
Člen 8, odstavek 2, točka (b) (ii)

ii) če sodišče dokončno naloži upravi 
odgovornost, ki izhaja iz katerega koli 
dogodka, skupaj z zahtevo, da 
oškodovancem poravna odškodnino za 
telesno poškodbo ali smrt, za katero je to 
sodišče dokazalo, da je nastala iz 

ii) če sodišče dokončno naloži upravi 
odgovornost, ki izhaja iz katere koli 
nesreče, skupaj z zahtevo, da 
oškodovancem poravna odškodnino za 
telesno poškodbo ali smrt, za katero je to 
sodišče dokazalo, da je nastala iz 
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malomarnosti ali nepremišljenega dejanja 
ali opustitve dejanja priznane organizacije, 
njenih zaposlenih, predstavnikov ali 
drugih, ki delujejo v imenu priznane 
organizacije, ali če ji je taka odgovornost 
skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine 
naložena v okviru rešitve spora v 
arbitražnih postopkih, je uprava od 
priznane organizacije upravičena zahtevati 
denarno odškodnino v obsegu, v katerem je 
po ugotovitvi sodišča priznana organizacija 
povzročila navedeno telesno poškodbo ali 
smrt; države članice lahko omejijo najvišji 
znesek, ki ga plača priznana organizacija, 
pri čemer mora ta znašati vsaj 4 milijone 
EUR;

malomarnosti ali nepremišljenega dejanja 
ali opustitve dejanja priznane organizacije, 
njenih zaposlenih, predstavnikov ali 
drugih, ki delujejo v imenu priznane 
organizacije, ali če ji je taka odgovornost 
skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine 
naložena v okviru rešitve spora v 
arbitražnih postopkih, je uprava od 
priznane organizacije upravičena zahtevati 
denarno odškodnino v obsegu, v katerem je 
po ugotovitvi sodišča priznana organizacija 
povzročila navedeno telesno poškodbo ali 
smrt; države članice lahko omejijo najvišji 
znesek, ki ga plača priznana organizacija, 
pri čemer mora ta znašati vsaj 4 milijone 
EUR;

Obrazložitev

Izraz dogodek je verjetno ustrezen v angleščini, vendar povzroči zmedo, če ga povezujemo s 
formalno zadevo, zadevo postopkovne narave ali manjšega pomena. Izraz nesreča je bolj 
natančen in ni omejujoč.

Predlog spremembe 16
Člen 8, odstavek 2, točka (b) (iii)

iii) če sodišče dokončno naloži upravi 
odgovornost, ki izhaja iz katerega koli 
dogodka, skupaj z zahtevo, da 
oškodovancem poravna odškodnino za 
izgubljeni dobiček ali navadno škodo, za 
katero je sodišče dokazalo, da je nastala iz 
malomarnosti ali nepremišljenega dejanja 
ali opustitve dejanja priznane organizacije, 
njenih zaposlenih, predstavnikov ali 
drugih, ki delujejo v imenu priznane 
organizacije, ali če ji je taka odgovornost 
skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine 
naložena v okviru rešitve spora v 
arbitražnih postopkih, je uprava od 
priznane organizacije upravičena zahtevati 
denarno odškodnino v obsegu, v katerem 
po ugotovitvi sodišča priznana organizacija 
povzroči navedeni izgubljeni dobiček ali 
navadno škodo; države članice lahko 
omejijo najvišji znesek, ki ga plača 

iii) če sodišče dokončno naloži upravi 
odgovornost, ki izhaja iz katere koli 
nesreče, skupaj z zahtevo, da 
oškodovancem poravna odškodnino za 
izgubljeni dobiček ali navadno škodo, za 
katero je sodišče dokazalo, da je nastala iz 
malomarnosti ali nepremišljenega dejanja 
ali opustitve dejanja priznane organizacije, 
njenih zaposlenih, predstavnikov ali 
drugih, ki delujejo v imenu priznane 
organizacije, ali če ji je taka odgovornost 
skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine 
naložena v okviru rešitve spora v 
arbitražnih postopkih, je uprava od 
priznane organizacije upravičena zahtevati 
denarno odškodnino v obsegu, v katerem 
po ugotovitvi sodišča priznana organizacija 
povzroči navedeni izgubljeni dobiček ali 
navadno škodo; države članice lahko 
omejijo najvišji znesek, ki ga plača 
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priznana organizacija, pri čemer mora ta 
znašati vsaj 2 milijona EUR;

priznana organizacija, pri čemer mora ta 
znašati vsaj 2 milijona EUR;

Obrazložitev

Izraz dogodek je verjetno ustrezen v angleščini, vendar povzroči zmedo, če ga povezujemo s 
formalno zadevo, zadevo postopkovne narave ali manjšega pomena. Izraz nesreča je bolj 
natančen in ni omejujoč.

Predlog spremembe 17
Člen 11, odstavek 2

Preventivni ukrepi in sankcije lahko 
vključujejo začasne varnostne ukrepe, 
kadar je potencialno ogrožanje varnosti in 
okolja neposredno.

Preventivni ukrepi in sankcije lahko 
vključujejo začasne varnostne ukrepe, 
kadar je potencialno ogrožanje varnosti in 
okolja neposredno.

Kljub temu mora Komisija države članice, 
ki so pooblastile omenjene priznane 
organizacije predhodno obvestiti o 
ukrepih, ki jih namerava sprejeti.

Obrazložitev

Organizacije, ki delujejo v imenu države morajo biti predhodno obveščene o ukrepih, ki bodo 
sprejeti.

Predlog spremembe 18
Člen 12, odstavek 1, točka (a)

(a) ki ne izpolnjujejo meril iz Priloge I ali 
svojih obveznosti, ki izhajajo iz te 
direktive, ali katerih zmanjšana 
učinkovitost razkriva resne hibe v njihovih 
strukturah, sistemih, postopkih ali notranjih 
nadzorih ali

(a) ki pogosto ne izpolnjujejo meril iz 
Priloge I ali svojih obveznosti, ki izhajajo 
iz te direktive, ali katerih zmanjšana 
učinkovitost razkriva resne hibe v njihovih 
strukturah, sistemih, postopkih ali notranjih 
nadzorih ali

Obrazložitev

Doda se izraz „večkrat“, da se poudari resnost storjenega prekrška.

Predlog spremembe 19
Člen 12, odstavek 1, točka (b)
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(b) ki so Komisiji v času ocenjevanja v 
skladu s členom 16(3) predložile netočne, 
nepopolne ali zavajajoče informacije, ali so 
kako drugače ovirale ocenjevanje.

(b) ki so Komisiji v času ocenjevanja v 
skladu s členom 16(3) namenoma 
predložile netočne, nepopolne ali 
zavajajoče informacije, ali so kako drugače 
ovirale ocenjevanje.

Obrazložitev

Doda se izraz „namenoma“, da se poudari resnost storjenega prekrška.

Predlog spremembe 20
Člen 12, odstavek 3, pododstavek 2

Kazni se predpišejo šele po tem, ko 
zadevna organizacija predloži svoje 
opombe.

Kazni se predpišejo šele po tem, ko 
zadevna organizacija in države članice 
Odboru COSS predložijo svoje opombe.

Obrazložitev
Doda se možnost, da tudi vpletene države članice Odboru COSS lahko predložijo svoje 
obtožbe. Tako se izognemo nezmožnosti obrambe. 

Predlog spremembe 21
Člen 12, odstavek 3, pododstavek 3

Skupni znesek kazni in periodičnih 
denarnih kazni ne presega 10 % skupnega 
prometa priznane organizacije za 
dejavnosti v preteklem poslovnem letu, ki 
spadajo v območje te direktive.

Skupni znesek kazni in periodičnih 
denarnih kazni ne presega 5% skupnega 
prometa priznane organizacije za 
dejavnosti v preteklem poslovnem letu, ki 
spadajo v območje te direktive.

Obrazložitev

Ker se skupni znesek kazni zdi previsok,  se z 10 % zniža na 5%.

Predlog spremembe 22
Člen 13, odstavek 1, točka (a)

(a) ki ne izpolnjujejo meril iz Priloge I ali 
svojih obveznosti po tej direktivi, tako da 
njihovo ravnanje pomeni nesprejemljivo 
nevarnost za varnost in okolje;

(a) ki pogosto in grobo krši merila iz 
Priloge I ali svoje obveznosti po tej 
direktivi, tako da njihovo ravnanje pomeni 
nesprejemljivo nevarnost za varnost in 
okolje;
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Obrazložitev

Za tako strogo kazen kot je odvzem priznanja, moramo pri ravnanju izpostaviti ponavljanje in 
grobost kršitve. 

Predlog spremembe 23
Člen 13, odstavek 1, točka (b)

(b) katerih izvajanje varnosti in 
preprečevanje onesnaževanja je takšno, da 
pomeni nesprejemljivo nevarnost za 
varnost in okolje;

(b) katerih pogosta in dejanska 
nezmožnost zagotavljanja varnosti in 
preprečevanja onesnaževanja je takšna, da 
pomeni nesprejemljivo nevarnost za 
varnost in okolje;

Obrazložitev

Za tako strogo kazen kot je odvzem priznanja, mora kršitev biti večkratna in groba. 

Predlog spremembe 24
Člen 14, uvodni stavek

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
9(2) sprejme: 

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
9(2) sprejme in objavi:

Obrazložitev

Objava meril je nujna v sistemu pravnih varoval.

Predlog spremembe 25
Člen 16, odstavek 3, pododstavek 1

Komisija redno in vsaj vsaki dve leti oceni 
vse priznane organizacije, skupaj z državo 
članico, ki je vložila ustrezno zahtevo za 
priznanje, da preveri, ali izpolnjujejo 
obveznosti iz te direktive in merila iz 
Priloge 1.

Komisija redno in vsaj vsaki dve leti oceni 
vse priznane organizacije, skupaj z državo 
članico, ki je vložila ustrezno zahtevo za 
priznanje, da preveri, ali izpolnjujejo 
obveznosti iz te direktive in merila iz 
Priloge 1. Ocena se omeji na pomorske 
dejavnosti priznanih organizacij, ki 
spadajo v okvir pristojnosti te direktive.

Obrazložitev

Treba je ločevati dejavnosti priznanih organizacij, ki so pomembne za direktivo od tistih, ki 
niso; Komisija na enak način razlikuje med učinki obvez, ki vplivajo na poslovne sklade 
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organizacij.

Predlog spremembe 26
Člen 20, odstavek 1, pododstavek 1

1. Priznane organizacije se med seboj 
redno posvetujejo, da bi ohranile 
enakovrednost svojih pravil in predpisov in 
njihovega izvajanja. Priznane organizacije 
med seboj sodelujejo, da dosežejo 
usklajeno razlago mednarodnih konvencij 
in pri tem ne posegajo v pristojnosti držav 
zastave. Priznane organizacije se 
sporazumejo o pogojih, pod katerimi bodo 
vzajemno priznavale svoja klasifikacijska 
spričevala, temelječa na enakovrednih 
standardih, pri čemer upoštevajo morsko 
opremo z znakom skladnosti v skladu z 
Direktivo 96/98/ES.

Priznane organizacije se med seboj redno 
posvetujejo, da bi ohranile enakovrednost 
in dosegle uskladitev svojih pravil in 
predpisov in njihovega izvajanja. Priznane 
organizacije med seboj sodelujejo, da 
dosežejo usklajeno razlago mednarodnih 
konvencij in pri tem ne posegajo v 
pristojnosti držav zastave. Priznane 
organizacije se po potrebi sporazumejo o 
pogojih, pod katerimi bodo vzajemno 
priznavale svoja klasifikacijska spričevala, 
temelječa na enakovrednih standardih, 
povzetih po najzahtevnejših in najstrožjih 
referenčnih modelih, pri čemer upoštevajo 
morsko opremo z znakom skladnosti v 
skladu z Direktivo 96/98/ES.

Obrazložitev

Prav je, da se navede zahtevani cilj, to je postopna uskladitev pravil in predpisov.

Treba je navesti, da je vzajemno priznavanje potrebno le, če so tehnični standardi enaki ali 
zelo podobni.

Nesprejemljivo bi bilo, da bi se povzemali manj zahtevni referenčni modeli. Zato je prav, da 
se kot referenca štejejo najstrožji.

Predlog spremembe 27
Člen 20, odstavek 1 a (novo)

1 a. Tri leta po začetku veljavnosti te 
direktive Komisija predloži Svetu in 
Parlamentu poročilo, ki bo temeljilo na 
neodvisni študiji in bo obravnavalo 
dosežen napredek pri usklajevanju pravil 
in predpisov ter vzajemnem priznavanju. 
Če priznane organizacije ne spoštujejo 
obveznosti, ki so predvidene v členu 20(1) 
Komisija Svetu in Parlamentu predlaga 
sprejem potrebnih ukrepov.
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Obrazložitev

Komisija v svojem predlogu direktive ne navaja nobenega zavezujočega termina, ampak 
zahteva postopno usklajevanje. Logično je, da se ob koncu določenega časovnega obdobja 
pripravi ocena o tem, ali je cilj dosežen.

Predlog spremembe 28
Člen 21, odstavek 1, uvodni stavek

1. Priznane organizacije najpozneje do …. 
ustanovijo in vzdržujejo skupno telo za 
opravljanje naslednjih nalog:

1. Države članice skupaj s priznanimi 
organizacijami v skladu s standardi 
kakovosti EN 45012 ustanovijo 
ocenjevalni odbor, v katerem v 
posvetovalni vlogi sodelujejo IMO, 
industrijska združenja in nevladne 
organizacije. Odbor je zadolžen za 
opravljanje naslednjih nalog: 

Obrazložitev

Telo, ki je zadolženo za ocenjevanje, naj se imenujne ocenjevalni odbor.

Pri njegovi ustanovitvi bodo poleg priznanih organizacij sodelovale tudi države članice, v 
svetovalni vlogi pa tudi IMO.

Pristojnosti odbora bodo takšne, da bo lahko deloval avtonomno in vzpostavil lastna pravila 
delovanja.

Predlog spremembe 29
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 1, točka (a)

(a) nenehni sistem ocenjevanja 
upravljanja kakovosti;

(a) ureditev in ocenjevanje sistema 
upravljanja kakovosti priznanih 
organizacij v skladu s standardi ISO 
9001;

Obrazložitev

Telo, ki je zadolženo za ocenjevanje, naj se imenujne ocenjevalni odbor.

Pri njegovi ustanovitvi bodo poleg priznanih organizacij sodelovale tudi države članice, v 
svetovalni vlogi pa tudi IMO.

Pristojnosti odbora bodo takšne, da bo lahko deloval avtonomno in vzpostavil lastna pravila 
delovanja.
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Predlog spremembe 30
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 1, točka (b)

(b) potrjevanje sistema kakovosti; (b) potrjevanje sistema kakovosti 
priznanih organizacij;

Obrazložitev

Telo, ki je zadolženo za ocenjevanje, naj se imenujne ocenjevalni odbor.

Pri njegovi ustanovitvi bodo poleg priznanih organizacij sodelovale tudi države članice, v 
svetovalni vlogi pa tudi IMO.

Pristojnosti odbora bodo takšne, da bo lahko deloval avtonomno in vzpostavil lastna pravila 
delovanja.

Predlog spremembe 31
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 1, točka (c)

(c) izdaja zavezujočih razlag mednarodno 
priznanih standardov kakovosti, zlasti za 
upoštevanje posebne narave in obveznosti 
priznanih organizacij, in

(c) izdaja zavezujočih razlag mednarodno 
priznanih standardov upravljanja 
kakovosti, zlasti za upoštevanje posebne 
narave in obveznosti priznanih organizacij, 
in

Obrazložitev

Telo, ki je zadolženo za ocenjevanje, naj se imenujne ocenjevalni odbor.

Pri njegovi ustanovitvi bodo poleg priznanih organizacij sodelovale tudi države članice, v 
svetovalni vlogi pa tudi IMO.

Pristojnosti odbora bodo takšne, da bo lahko deloval avtonomno in vzpostavil lastna pravila 
delovanja.

Predlog spremembe 32
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 2

Skupno telo je neodvisno od priznanih 
organizacij in ima potrebna sredstva, da 
svoje dolžnosti izvaja učinkovito in po 
najvišjih strokovnih standardih.

Ocenjevalni odbor ima potrebne 
pristojnosti, po katerih lahko deluje 
povsem avtonomno v odnosu do priznanih 
organizacij in ima potrebna sredstva, da 
svoje dolžnosti izvaja učinkovito in po 
najvišjih strokovnih standardih. Odbor 
opredeli svoje delovne metode in pravila 
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delovanja.

Obrazložitev

Telo, ki je zadolženo za ocenjevanje, naj se imenuje ocenjevalni odbor.

Pri njegovi ustanovitvi bodo poleg priznanih organizacij sodelovale tudi države članice, v 
svetovalni vlogi pa tudi IMO.

Pristojnosti odbora bodo takšne, da bo lahko deloval avtonomno in vzpostavil lastna pravila 
delovanja.

Predlog spremembe 33
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 3

Sprejme letni delovni načrt. črtano

Obrazložitev

Telo, ki je zadolženo za ocenjevanje, naj se imenuje ocenjevalni odbor.

Pri njegovi ustanovitvi bodo poleg priznanih organizacij sodelovale tudi države članice, v 
svetovalni vlogi pa tudi IMO.

Pristojnosti odbora bodo takšne, da bo lahko deloval avtonomno in vzpostavil lastna pravila 
delovanja.

Predlog spremembe 34
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 4

Komisijo in pooblaščene države članice 
redno obvešča o svojem letnem delovnem 
načrtu kot tudi o ugotovitvah in 
priporočilih, zlasti v zvezi s položaji, kjer 
je bila varnost morda ogrožena.

Ocenjevalni odbor vse zainteresirane 
strani, vključno s Komisijo, redno obvešča 
o svojem letnem delovnem načrtu kot tudi 
o ugotovitvah in priporočilih, zlasti v zvezi 
s položaji, kjer je bila varnost morda 
ogrožena.

Obrazložitev

Telo, ki je zadolženo za ocenjevanje, naj se imenuje ocenjevalni odbor.

Pri njegovi ustanovitvi bodo poleg priznanih organizacij sodelovale tudi države članice, v 
svetovalni vlogi pa tudi IMO.

Pristojnosti odbora bodo takšne, da bo lahko deloval avtonomno in vzpostavil lastna pravila 
delovanja.
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Predlog spremembe 35
Člen 21, odstavek 2, pododstavek 1

2. Skupno telo iz odstavka 1 Komisija 
redno ocenjuje, kar pomeni, da se lahko 
zgodi, da bodo morale priznane 
organizacije sprejeti ukrepe, za katere 
Komisija meni, da so potrebni za 
zagotavljanje celovite skladnosti z 
odstavkom 1.

2. Ocenjevalni odbor Komisija redno 
nadzoruje in izvaja revizijo, kar v skladu s 
postopkom iz člena 9(2), pomeni, da se 
lahko zgodi, da bo moral ocenjevalni 
odbor sprejeti ukrepe, za katere Komisija 
meni, da so potrebni za zagotavljanje 
celovite skladnosti z odstavkom 1.

Obrazložitev

Telo, ki je zadolženo za ocenjevanje, naj se imenuje ocenjevalni odbor.

Pri njegovi ustanovitvi bodo poleg priznanih organizacij sodelovale tudi države članice, v 
svetovalni vlogi pa tudi IMO.

Pristojnosti odbora bodo takšne, da bo lahko deloval avtonomno in vzpostavil lastna pravila 
delovanja.

Predlog spremembe 36
Člen 23, odstavek 1

V postopku ocenjevanja na podlagi člena 
16(3) Komisija preveri, ali je imetnik 
priznanja matični subjekt v organizaciji. 
Če imetnik priznanja ni matični subjekt v 
organizaciji, Komisija z odločbo priznanje 
ustrezno spremeni.

V postopku ocenjevanja na podlagi člena 
16(3) Komisija preveri, ali je imetnik 
priznanja pristojni pravni subjekt v 
organizaciji, za katero se uporabljajo 
določbe te direktive. Če imetnik priznanja 
ni matični subjekt v organizaciji, Komisija 
z odločbo priznanje ustrezno spremeni.

Obrazložitev

Pravna pojasnitev. Spremenjeno besedilo bolj ustreza ustroju in notranji sestavi priznanih 
organizacij.

Predlog spremembe 37
Priloga I, del B, točka 1

1. Organizacija zagotavlja svetovno mrežo 
s svojim izključnim tehničnim osebjem ali, 
v izjemnih in utemeljenih primerih, z 

1. Organizacija zagotavlja svetovno mrežo 
s tehničnim osebjem, ki je v izključnem 
delovnem razmerju z njo, ali, v izjemnih in 
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izključnim tehničnim osebjem drugih 
priznanih organizacij.

utemeljenih primerih, z izključnim 
tehničnim osebjem drugih priznanih 
organizacij.

Obrazložitev

Pojasnilo, vneseno v angleško inačico.

Predlog spremembe 38
Priloga I, del B, točka 4 a (novo)

4 bis. Organizacija, inšpektorji in v 
organizaciji zaposleno tehnično osebje 
svoje naloge opravljajo brez poseganja v 
pravice intelektualne lastnine ladjedelnic, 
opremljevalcev in lastnikov ladij, vključno 
s spričevali, licencami, izkušnjami ali 
vsemi drugimi vrstami znanja, katerih 
uporaba je natančno pravno urejena na 
evropski ali nacionalni ravni; v nobenem 
primeru organizacija, inšpektorji ali 
kateri koli član tehničnega osebja, ki ga 
zaposluje organizacija, ne prenašajo ali 
širijo informacij, zanimivih s 
komercialnega stališča in pridobljenih v 
okviru dejavnosti inšpekcijskega pregleda, 
preverjanja in nadzora novih ladij ali ladij 
v popravilu.

Obrazložitev

V enaki meri kot priznane organizacije, ki so upravičeno zadržane pri priznavanju subjektov, 
ki so tehnološko gledano na nižji lestvici, morajo tudi drugi dejavniki paziti na zaščito pravic 
intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 39
Priloga I, del B, točka 7

7. Organizacija razvije, izvaja in vzdržuje 
učinkovite notranje sisteme nadzora 
kakovosti, ki temeljijo na ustreznih 
mednarodno priznanih standardih 
kakovosti, ter so v skladu z EN ISO/IEC 
17020:2004 (inšpekcijski organi) in z EN 
ISO 9001:2000, kot jih razlaga in potrjuje 

7. Organizacija razvije, izvaja in vzdržuje 
učinkovite notranje sisteme nadzora 
kakovosti, ki temeljijo na ustreznih 
mednarodno priznanih standardih 
kakovosti, ter so v skladu z EN ISO/IEC 
17020:2004 (inšpekcijski organi) in z EN 
ISO 9001:2000, kot jih razlaga in potrjuje 
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skupno telo iz člena 21(1). ocenjevalni odbor iz člena 21(1).

Ocenjevalni odbor mora pri svojem 
delovanju uživati avtonomijo, zato mora 
razpolagati z vsemi potrebnimi sredstvi za 
nemoteno delovanje in razvoj 
poglobljenih in stalnih aktivnosti; imeti 
mora visoko strokovno tehnično znanje in 
kodeks ravnanja, ki bo zagotavljal 
neodvisnost revizorjev pri izvajanju 
njihovih nalog. 

Obrazložitev

Skladno poimenovanje odbora v vseh predlogih sprememb.

Treba je opisati značilnosti skupnega odbora, ki mora biti avtonomen in razpolagati s 
sredstvi, katera mu omogočajo izpolnjevanje zadanih nalog.

Predlog spremembe 40
Priloga I, del B, točka 8

8. Pravila in predpisi se izvajajo tako, da 
organizacija s svojim neposrednim 
znanjem in po lastni presoji sestavi 
zanesljivo in objektivno izjavo o varnosti 
zadevnih ladij, s pomočjo klasifikacijskih 
spričeval, na podlagi katerih se lahko 
izdajo predpisana spričevala.

(Ne zadeva slovenske različice.)
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OBRAZLOŽITEV

Utemeljitev in cilji predloga

Namen te četrte revizije direktive je okrepiti in izpopolniti vlogo klasifikacijskih zavodov, ki 
so pridobili odobritev Evropske unije in so sedaj imenovani "priznane organizacije". Pri 
postopkih pregleda in potrjevanja varnosti svetovne flote so bile namreč ugotovljene 
precejšnje pomanjkljivosti.

Že prejšnje direktive, zlasti direktiva 2001/105/ES (ena izmed treh iz zakonodajnega paketa 
Erika I) so opozorile na nujno potrebo po preoblikovanju sedanjega sistema odobritve 
klasifikacijskih zavodov s strani Skupnosti, vzpostavljenega z direktivo 94/57/, ki je sicer 
prispeval k precejšnjemu napredku na tem področju. Da je bil napredek opazen, sta priznala 
tudi Svet in Evropski parlament, prvi v zaključkih s srečanja 13. decembra 2002 in drugi v 
resoluciji o izboljšanju varnosti na morju (2003/2235(INI) in resoluciji, sprejeti po nesreči 
tankerja Prestige (2003/2066(INI)). 

K vprašanju se je treba vrniti zato, ker je pomembno, da se ponovno in še dodatno okrepijo 
dejavnosti teh organov, ki bi jih bilo treba po zagotovilih različnih dejavnikov pomorskega 
sektorja izumiti, če že ne bi obstajali, tako zelo pomembno vlogo igrajo pri ohranjanju 
varnosti na morju.

A kot že rečeno, obstajajo pri postopku pregleda in potrjevanja priznanih organizacij 
precejšnje pomanjkljivosti, ki predstavljajo hudo in nesprejemljivo grožnjo za varnost in 
okolje. Priznane organizacije imajo precejšnji vpliv na varnostno verigo v pomorskem 
prometu, ta vpliv pa mora biti predmet temeljitega nadzora pristojnih služb, ki morajo 
zagotoviti odločno in povsem neodvisno ravnanje organizacij, pristojnih za nadzor nad tem, 
ali ladje, ki plujejo po naših vodah, ustrezajo mednarodnim standardom s področja varnosti in 
preprečevanja onesnaževanja.

Reforme, ki jih uvaja direktiva Komisije

Komisija je v okviru "tretjega zakonodajnega paketa s področja varnosti na morju" pripravila 
predlog za prenovo sedanjih pravil in standardov v zvezi s klasifikacijo in inšpekcijskim 
pregledom ladij s strani priznanih organizacij, s čimer je spremenila direktivo 94/57/ES. 
Direktiva je bila že večkrat bistveno spremenjena, ta četrta dopolnitev pa je predvsem 
prenova. 

Predlog se nanaša na pet tipov prenove:

1. Krepitev sistemov nadzora nad priznanimi organizacijami: 

Priznane organizacije bodo tvorile skupno telo z nalogo oceniti in potrjevati sistem 
upravljanja kakovosti. Bodo neodvisne od priznanih organizacij, razpolagale pa bodo tudi s 
potrebnimi viri za učinkovito in trajno izvedbo nalog.

2. Združitev sistema odobritev, t.j. običajne in omejene:
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Po veljavnem sistemu je odobritev pogojena z velikostjo organizacije. Komisija predlaga 
opustitev tega sistema in uskladitev standardov za odobritev Skupnosti. Odobritev bo odvisna 
od delovanja organizacije v smislu kakovosti in varnosti. Poleg tega uvaja Komisija 
mehanizem zaščite, s katerim bo lahko preprečila, da bi priznane organizacije ne glede na 
njihovo velikost posredovale v imenu držav članic v posebnih domenah, za katere niso 
pristojne.  

Komisija bo tudi proučila omejene odobritve, dodeljene v skladu z veljavno direktivo, in se 
odločila za postopek komitologije, če bi bilo omejitve treba nadomestiti ali umakniti. 

3. Reforma meril za odobritev:

Predlog si prizadeva za poenostavitev meril za odobritev, saj so bila slednja pripravljena 
dokaj ohlapno. Predlagane spremembe zadevajo predvsem število inšpektorjev (njihovo 
število naj bi bilo sorazmerno s klasificirano floto), nepooblaščene inšpektorje in oceno 
pravne strukture priznanih organizacij. 

4. Reforma sistema sankcij:

Komisija si nazadnje prizadeva za prožnejši sistem sankcij. Pripravljen naj bi bil seznam 
kršitev in kazni, poleg tega pa naj bi bil začasni preklic odobritve nadomeščen z uporabo 
finančnih sankcij. Pri kaznih, ki so sorazmerne in odvračilne, se upošteva, kako hudo je 
kaznivo dejanje in kakšna je gospodarska zmogljivost priznane organizacije (opredeljene so 
samo osnovne značilnosti sistema).

5. Razjasnitev področja uporabe direktive in lažja uporaba nekaterih določb iz nje:

Točka se nanaša na posebnosti, ki veljajo za Skupnost pri opredelitvi njenih pristojnosti za 
inšpekcijski pregled. Bolj jasni so pogoji, ki veljajo za dostopanje inšpektorjev revizorjev do 
dokumentacije plovil.

Pravna struktura priznanih organizacij predstavlja drugi bistveni vidik, zato Komisija predlaga 
razširitev koncepta organizacije, da bi s tem zagotovila, da se odobritev uporablja na najvišji 
ravni, ki ustreza konceptu. Glede polja uporabe lahko rečemo, da besedilo omenja konvencijo 
SOLAS, a ne vključuje dela o varnosti.

Posvetovanje z zainteresiranimi strankami

Poročevalec je menil, da se je pametno še drugič srečati s predstavniki sektorja in ponovno 
proučiti njihova merila. Tako se je srečal s predstavniki mednarodnega združenja 
klacifikacijskih zavodov IASC, mednarodno organizacijo, ki združuje glavne priznane 
organizacije za izvajanje strokovnih ocen in izdajo potrdil za več kot 90 % tovornega ladjevja 
s celega sveta. Združenje predstavlja deset od dvanajstih organizacij, ki jih priznava 
Skupnosti. Srečal se je tudi z lastniki ladij, ladjedelničarji in predstavniki evropske industrije 
za ribolovno opremo. 

Poročevalec je poleg naštetega organiziral javno predstavitev v Evropskem parlamentu, ki je 
potekala v Odboru za promet. Na predstavitvi je združenje predstavilo delo priznanih 
organizacij, katere je tudi predstavilo. 
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Pripombe in predlogi poročevalca:

Poročevalec izreka podporo predlogu direktive, ki predstavlja korak naprej pri zagotavljanju 
varnosti na morju in boju proti onesnaževanju. Vseeno je v poročilo vključil nekaj dopolnitev, 
za katere meni, da pomenijo izboljšanje predloga Komisije.

a) Krepitev sistemov nadzora nad priznanimi organizacijami: 

Zamisel o ustanovitvi skupne strukture za ocenjevanje in potrjevanje kakovosti je dobra. V 
poročilu se je poročevalec odločil, da to skupno strukturo poimenuje "ocenjevalni odbor". 
Vztraja na njegovi neodvisnosti kot jamstvu za neodvisno delovanje. Zaradi tega je tudi 
pomembno, da ocenjevalni odbor dobi potrebna pooblastila za izvajanje nalog. Odbor bo 
deloval v imenu priznanih organizacij, skupaj z državami članicami, posvetoval pa se bo tudi 
z IMO.

b) Združitev sistema odobritev, t.j. običajne in omejene:

Komisija predlaga odpravo sedanjega dvojnega sistema odobritev, namesto njega pa predlaga 
odobritev Skupnosti, ki bo temeljila na merilih kakovosti, kar pomeni, da se velikost 
organizacije ne upošteva več. Poročevalec meni, da je takšna reforma pozitivna, vseeno pa se 
mu zdi vprašljiva zamisel o vzajemnem priznavanju. 

Poročevalec podpira tisto točko predloga Komisije, po kateri vzajemno priznavanje ni 
obvezno, pač pa je priporočljiva njegova previdna uporaba. Vzajemno priznavanje se omeji 
na primere, ko so pravila in predpisi priznanih organizacij enaki ali zelo podobni. Poročevalec 
predlaga nekaj sprememb za večjo jasnost teh primerov in za izpostavitev zahteve po 
uskladitvi pravil, ki naj po potrebi temeljijo na najzahtevnejših in najstrožjih pravilih. 

Države članice pri procesu sodelujejo in morajo biti obveščene o popravljalnih in 
preventivnih ukrepih, ki jih bo Komisija zahtevala od priznane organizacije, ki ne bo 
izpolnjevala meril iz priloge I ali obveznosti, ki jih ji nalaga direktiva, če ukrepa v imenu 
določene države članice. Besedilo še predvideva možnost, da se vsa opažanja posredujejo 
odboru COSS (odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij) in se tako 
odpravi možnost pomanjkljive obrambe. Znižan je tudi delež referenčnega skupnega zneska 
za grozilne kazni z 10 na 5 odstotkov, ker se je prvotni delež zdel pretiran.

d) Omejena in neomejena odgovornost:

Vprašanje omejevanja odgovornosti priznanih organizacij je sprožilo precejšnjo polemiko, v 
kateri je vsaka stran zagovarjala svoje stališče.

Leta 2001 je bilo s členom 8(5) direktive predvideno, da Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo z oceno ekonomskih posledic sistema odgovornosti, kot ga 
predvideva direktiva 94/57/ES. Komisija se je tedaj obvezala, da poročilo predloži najkasneje 
do 22. julija 2006.

Poročilo prinaša naslednje ugotovitve: 
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Direktiva vzpostavlja, da mora biti odgovornost v primeru hude malomarnosti neomejena, kar 
je nesporno.

Za primere navadne malomarnosti direktiva ne zahteva neomejene odgovornosti, pač pa 
strankam prepušča izbiro med pogajanji in dogovoru o znesku zahtevane kazni. Zdaj veljavni 
okvir za primere navadne malomarnosti je naslednji: sedemnajst držav članic in Norveška se 
je odločilo, da za primere navadne malomarnosti velja neomejena odgovorost. Zneski kazni 
več ali manj ustrezajo zneskom, ki jih navaja direktiva, s tem, da so najnižji zneski iz 
direktive postali najvišji možni. Pet držav članic je izkoristilo možnost iz člena 6 direktive. 
Tako se s priznanimi organizacijami sporazumejo o uporabi neomejene odgovornosti v 
primerih navadne malomarnosti.

Na kratko poročevalec ocenjuje, da je predlog Komisije uravnotežen in temelji na merilih, ki 
so široko rabljena v Evropski uniji. 


