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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 391/2009
(2009. gada 23. aprīlis)
par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu
inspekcijas un apskates
(pārstrādāta versija)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENIBAS PADOME,

(3)

Organizācijām, kas veic kuģu inspekcijas un apskates,
būtu jāspēj piedāvāt savus pakalpojumus visā Kopienā
un konkurēt citai ar citu, uzturot vienādu drošības un
vides aizsardzības līmeni. Tādēļ vajadzīgie to darbības
profesionālie standarti būtu vienādi jānosaka un jāpie
mēro visā Kopienā.

(4)

Būtu jātiecas sasniegt šo mērķi, izmantojot pasākumus,
kas ir pienācīgi saistīti ar Starptautiskās Jūrniecības orga
nizācijas (SJO) darbu un, attiecīgā gadījumā, to izmanto
un papildina. Turklāt dalībvalstīm un Komisijai būtu
jāveicina SJO veikta Starptautiska atzīto organizāciju
kodeksa izstrāde.

(5)

Būtu jānosaka organizāciju atzīšanas minimālie kritēriji,
lai uzlabotu kuģu drošību un novērstu to radītu piesār
ņojumu. Tādēļ būtu jāstiprina Direktīvā 94/57/EK
noteiktie minimālie kritēriji.

(6)

Piešķirot sākotnēju atzīšanu organizācijām, kas vēlas
saņemt pilnvarojumu darboties dalībvalstu vārdā, šajā
regulā noteikto minimālo kritēriju ievērošanu varētu
daudz efektīvāk izvērtēt, ja to saskaņoti un centralizēti
darītu Komisija kopā ar dalībvalstīm, kuras pieprasa atzī
šanu.

(7)

Atzīšana būtu jāpiešķir, tikai pamatojoties uz organizā
cijas veikumu kvalitātes un drošības jomā. Būtu jānodro
šina, lai minētās atzīšanas pakāpe visos gadījumos
atbilstu šīs organizācijas faktiskajai darbspējai. Turklāt,
piešķirot atzīšanu, būtu jāņem vērā atzīto organizāciju
atšķirības juridiskajā statusā un korporatīvajā struktūrā,
vienlaikus turpinot nodrošināt šajā regulā noteikto mini
mālo kritēriju vienādu piemērošanu un Kopienas
pārbaužu efektivitāti. Neatkarīgi no atzīstamās organizā
cijas korporatīvās struktūras tai būtu jāsniedz pakalpo
jumi visā pasaulē un tās juridiskajām struktūrām būtu
jāpiemēro pasaules mēroga nedalīta un solidāra atbildība.

(8)

Pasākumi, kas ir vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, būtu
jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK
(1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzi
numu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, ņemot vērā
Samierināšanas komitejas 2009. gada 3. februārī apstiprināto
kopīgo dokumentu (3),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 94/57/EK (1994. gada 22. novembris)
par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz
organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un
apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts
administrācijas jūras lietu jomā (4), ir vairākas reizes
būtiski grozīta. Skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā, jo
ir veicami turpmāki grozījumi.

(2)

Ņemot vērā noteikumu būtību Direktīvā 94/57/EK, šķiet,
ir piemēroti tās noteikumus pārstrādāt divos Kopienas
tiesību aktos, proti, direktīvā un regulā.

(1) OV C 318, 23.12.2006., 195. lpp.
(2) OV C 229, 22.9.2006., 38. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa Atzinums (OV C 74 E,
20.3.2008., 632. lpp.), Padomes 2008. gada 6. jūnija Kopējā nostāja
(OV C 190 E, 29.7.2008., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta 2008. gada
24. septembra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), Padomes
2009. gada 26. februāra Lēmums un Eiropas Parlamenta 2009. gada
11. marta Normatīvā rezolūcija (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
(4) OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp.

(5) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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(14)
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Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro grozīt šo regulu, lai
iestrādātu turpmākus grozījumus ar to saistītās starptau
tiskās konvencijās, protokolos, kodeksos un rezolūcijās,
lai atjauninātu I pielikumā ietvertos minimālos kritērijus
un lai pieņemtu kritērijus noteikumu un procedūru efek
tivitātes noteikšanai, kā arī atzīto organizāciju veikuma
novērtēšanai attiecībā uz to klasificēto kuģu drošību un
to izraisīta piesārņojuma novēršanu. Šie pasākumi, kuri ir
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus
elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem
elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles
procedūru.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai uz atzītās organizācijas nespēju
izpildīt pienākumus varētu reaģēt ātri, efektīvi un samē
rīgi. Galvenais mērķis būtu labot trūkumus, lai laicīgi
novērstu iespējamus draudus drošībai vai videi. Tādēļ
Komisijai būtu jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras prasīt, lai
atzītā organizācija īstenotu vajadzīgo preventīvo un
korektīvo darbību, un kā piespiedu pasākumus noteikt
naudas sodus un periodiskus soda maksājumus. Komisijai
būtu jāīsteno šīs pilnvaras atbilstīgi pamattiesībām un
būtu jānodrošina organizācijas tiesības tikt uzklausītai
visā procedūras laikā.

Saskaņā ar vienoto pieeju, kas aptver visu Kopienu,
lēmums atsaukt organizācijas atzīšanu, ja tā nav izpildī
jusi šajā regulā izklāstītos pienākumus gadījumos, kad
iepriekš minētie pasākumi izrādās neefektīvi vai organizā
cija kā citādi rada nepieļaujamu draudu drošībai vai videi,
ir jāpieņem Kopienas mērogā, un tātad tas jādara Komi
sijai ar komitejas procedūru.

Rīkojoties saskaņoti un centralizēti, var daudz efektīvāk
veikt atzīto organizāciju pastāvīgu uzraudzību a posteriori,
lai izvērtētu šīs regulas ievērošanu. Tāpēc būtu ieteicams
Kopienas vārdā šo uzdevumu uzticēt Komisijai kopā ar
dalībvalsti, kas pieprasa atzīšanu.

Ir būtiski, lai Komisijas inspektoriem, uzraugot atzīto
organizāciju darbības, būtu pieeja kuģiem un kuģu doku
mentiem neatkarīgi no kuģa karoga, lai pārliecinātos, vai
atzītās organizācijas ievēro šajā regulā noteiktos mini
mālos kritērijus attiecībā uz visiem kuģiem atbilstīgi to
klasifikācijai.

Atzītu organizāciju spēja ātri atklāt un izlabot savu notei
kumu, procesu un iekšējās kontroles nepilnības ir būtiska
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to kuģu drošībai, ko tās pārbauda un sertificē. Šī spēja
būtu jāstiprina ar tādas kvalitātes novērtēšanas un sertifi
cēšanas struktūras palīdzību, kurai vajadzētu būt neatka
rīgai no komerciālām un politiskām interesēm un kura
var ierosināt kopīgu rīcību, lai ilgtspējīgi pilnveidotu visas
atzītās organizācijas un nodrošinātu produktīvu sadar
bību ar Komisiju.

(15)

Atzīto organizāciju noteikumi un procedūras ir būtisks
faktors drošības paaugstināšanai un nelaimes gadījumu
un piesārņojuma novēršanai. Atzītās organizācijas ir
aizsākušas procesu, kam būtu jāizraisa to noteikumu un
procedūru saskaņošana. Šis process būtu jāsekmē un jāat
balsta Kopienas tiesību aktos, jo tam būtu pozitīvi jāie
tekmē jūrniecības drošība un arī Eiropas kuģubūves
nozares konkurētspēja.

(16)

Atzīto organizāciju noteikumu saskaņošana attiecībā uz
tirdzniecības kuģu konstrukciju, būvēšanu un periodisku
apskati ir nepārtraukts process. Tādēļ prasība, lai būtu
izstrādāts savu noteikumu kopums vai pierādītas spējas
izstrādāt savu noteikumu kopumu, būtu jāvērtē saskaņo
šanas procesa kontekstā un tai nevajadzētu būt šķērslim
atzīto organizāciju vai organizāciju, kas potenciāli
pretendē uz atzīšanu, darbībām.

(17)

Atzītām organizācijām būtu jāuzliek par pienākumu
atjaunināt savus tehniskos standartus un īstenot tos
vienoti, lai saskaņotu drošības noteikumus un nodroši
nātu starptautisko noteikumu vienādu izpildi Kopienā. Ja
atzīto organizāciju tehniskie standarti ir identiski vai ļoti
līdzīgi, jāapsver savstarpēja materiālu, iekārtu un sastāv
daļu apliecību atzīšana attiecīgos gadījumos, vadoties pēc
stingrākajiem un precīzākajiem standartiem.

(18)

Lai gan principā katrai atzītajai organizācijai vajadzētu
būt atbildīgai vienīgi par tām daļām, ko tā ir sertificējusi,
atzīto organizāciju un ražotāju atbildību noteiks atbilstīgi
saskaņotiem noteikumiem vai attiecīgā gadījumā pēc
piemērojamajiem tiesību aktiem katrā atsevišķā gadījumā.

(19)

Ņemot vērā to, ka pārredzamībai un informācijas
apmaiņai ieinteresēto personu starpā, kā arī sabiedrības
tiesībām iegūt informāciju ir būtiska nozīme avāriju
novēršanā uz jūras, atzītajām organizācijām būtu jāno
drošina ostas valstu uzraudzības iestādes ar visu tiesību
aktos paredzēto noderīgo informāciju par kuģu stāvokli
atbilstīgi katrai klasifikācijai un tā būtu jādara pieejama
atklātībā.
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(20)
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Ar mērķi nepieļaut kuģu klasifikācijas maiņu, ko izdara,
lai izvairītos no nepieciešamiem remontdarbiem, atzī
tajām organizācijām vajadzētu savstarpēji apmainīties ar
jebkuru noderīgu informāciju par to kuģu stāvokli,
kuriem maina klasifikāciju, un vajadzības gadījumā
iesaistīt karoga valsti.

(21)

Jūrniecībā iesaistīto personu, tostarp kuģu būvētavu,
iekārtu piegādātāju un kuģu īpašnieku, intelektuālā
īpašuma tiesību aizsardzībai nebūtu jākavē parasti
komercdarījumi un līgumos noteikti pakalpojumi starp
pusēm.

(22)

Eiropas Jūras drošības aģentūrai (EMSA), kas izveidota ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
1406/2002 (1), būtu jāsniedz vajadzīgais atbalsts, lai
nodrošinātu šīs regulas piemērošanu.

(23)

(24)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, noteikt
pasākumus, kas jāievēro organizācijām, kas pilnvarotas
veikt kuģu inspekcijas un apskates un kas darbojas
Kopienā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalīb
valstīs, un to, ka tādējādi minētās rīcības mēroga dēļ šo
mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā
noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz
vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa
sasniegšanai.

Pasākumi, kas jāizpilda dalībvalstīm to attiecībās ar orga
nizācijām, kas veic kuģu inspekcijas un apskates, ir
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā Nr.
2009/15/EK (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem notei
kumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas
pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attie
cīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras
lietu jomā (2),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

L 131/13

2. pants
Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “kuģis” ir kuģis, uz ko attiecas starptautiskās konvencijas;

b) “starptautiskās konvencijas” ir 1974. gada 1. novembra
Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību uz
jūras (SOLAS 74), izņemot tās pielikuma XI-2. nodaļu, un
1966. gada 5. aprīļa Starptautiskā konvencija par kravas
zīmi, un 1973. gada 2. novembra Starptautiskā konvencija
par piesārņošanas novēršanu no kuģiem (Marpol) kopā ar to
protokoliem un grozījumiem, kā arī attiecīgiem visās dalīb
valstīs juridiski saistošiem kodeksiem to jaunākajā redakcijā;

c) “organizācija” ir juridiska persona, tās meitasuzņēmumi vai
citas tās kontrolē esošas juridiskas personas, kuras kopīgi vai
atsevišķi veic uzdevumus, uz ko attiecas šī regula;

d) “kontrole” c) punkta nozīmē ir tiesības, līgumi vai citi faktiski
vai tiesiski līdzekļi, kas vai nu atsevišķi, vai kombinācijā dod
iespēju realizēt izšķirošu ietekmi uz juridisku personu vai
dod iespēju šai personai veikt uzdevumus, uz kuriem attiecas
šī regula;

e) “atzītā organizācija” ir organizācija, kas atzīta saskaņā ar šo
regulu;

f) “pilnvarojums” ir akts, ar ko dalībvalsts pilnvaro vai deleģē
pilnvaras atzītajai organizācijai;

g) “konvencionālā apliecība” ir apliecība, ko izdevusi karoga
valsts vai kas izdota tās vārdā saskaņā ar starptautiskajām
konvencijām;

h) “noteikumi un procedūras” ir atzītās organizācijas prasības
attiecībā uz kuģu konstrukciju, būvniecību, iekārtām, apkopi
un apskatēm;
1. pants

Šajā regulā ir noteikti pasākumi, kas jāizpilda organizācijām,
kuras pilnvarotas veikt inspekciju, apskati un kuģu sertifikāciju
atbilstīgi starptautiskajām konvencijām par drošību jūrā un jūras
piesārņojuma novēršanu, tuvinot pakalpojumu sniegšanas
brīvības mērķi. Tas ietver arī drošības prasību izstrādi un īste
nošanu attiecībā uz kuģu korpusu, mehānismiem, kā arī elek
triskajām un vadības iekārtām starptautisko konvenciju darbības
jomā.
(1) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
(2) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 47 lpp.

i) “klasifikācijas apliecība” ir atzītās organizācijas izdots doku
ments, kas apliecina, ka kuģis pēc tā uzbūves un mehāni
skajām īpašībām ir piemērots konkrētam mērķim vai pakal
pojumam saskaņā ar šīs atzītās organizācijas publiski pieeja
miem noteikumiem un procedūrām;

j) “atrašanās vieta” ir organizācijas juridiskā adrese, valdes atra
šanās vieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta.
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3. pants
1.
Dalībvalstis, kas vēlas piešķirt pilnvarojumu kādai
pagaidām neatzītai organizācijai, iesniedz atzīšanas lūgumu
Komisijai, pievienojot tam pilnīgu informāciju un pierādījumus,
kas apliecina organizācijas atbilstību I pielikumā izklāstītajiem
minimālajiem kritērijiem, kā arī attiecībā uz prasību un tās
apņemšanos ievērot 8. panta 4. punkta, 9., 10. un 11. panta
noteikumus.

2.
Komisija kopā ar attiecīgajām dalībvalstīm, kas ir iesnie
gušas lūgumu, novērtē organizācijas, par kuru atzīšanu ir
iesniegts pieprasījums, lai pārliecinātos, ka šīs organizācijas
atbilst šā panta 1. punktā minētajām prasībām un apņemas
tās ievērot.

3.
Komisija saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo
procedūru atsakās atzīt organizācijas, kuras neatbilst šā panta 1.
punktā minētajām prasībām vai kuru darbība tiek uzskatīta par
nepieļaujamu draudu drošībai vai videi, pamatojoties uz kritēri
jiem, kas noteikti saskaņā ar 14. pantu.
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pienākumus atbilstīgi šai regulai vai ka atzītās organizācijas
drošības un piesārņojuma novēršanas rādītāji ir ievērojami
pasliktinājušies, tomēr neradot nepieļaujamu draudu drošībai
vai videi, tā prasa attiecīgajai atzītajai organizācijai noteiktā
termiņā veikt vajadzīgo preventīvo un korektīvo darbību, lai
nodrošinātu pilnīgu atbilstību minētajiem minimālajiem kritēri
jiem un visu pienākumu izpildi, un jo īpaši novērst iespējamu
draudu drošībai vai videi vai citādi novērst šādas rādītāju paslik
tināšanās iemeslus.

Preventīvā un korektīvā darbība var būt arī pagaidu aizsardzības
pasākumi, ja iespējamais drauds drošībai vai videi ir tiešs.

Tomēr neatkarīgi no nepieciešamības veikt pasākumu tūlītēju
izpildi Komisija visām dalībvalstīm, kuras attiecīgai organizācijai
ir devušas pilnvarojumu, sniedz iepriekšēju paziņojumu par
pasākumiem, ko tā paredzējusi veikt.

6. pants
1.
Papildus pasākumiem, kas veikti atbilstīgi 5. pantam,
Komisija saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto konsultāciju
procedūru var noteikt naudas sodus atzītajai organizācijai:

4. pants
1.
Atzīšanu piešķir Komisija saskaņā ar 12. panta 3. punktā
minēto regulatīvo procedūru.

2.
Atzīšanu piešķir vienīgi organizācijām, kas atbilst 3. pantā
minētajām prasībām.

3.
Atzīšanu piešķir attiecīgai juridiskai struktūrvienībai, kas ir
organizācijas mātesuzņēmums visām vienībām, kas ir atzītās
organizācijas sastāvā. Atzīšana attiecas uz visām juridiskajām
vienībām, kas palīdz nodrošināt to, ka minētā organizācija
nodrošina to pakalpojumus pasaules mērogā.

4.
Komisija, rīkojoties saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto
regulatīvo procedūru, var ierobežot atzīšanu, nosakot to attie
cībā uz noteiktiem kuģu tipiem, noteikta izmēra kuģiem,
noteiktiem izmantošanas veidiem vai to kombināciju saskaņā
ar attiecīgās organizācijas pierādīto darbspēju un pieredzi.
Šādā gadījumā Komisija paziņo iemeslus šādam ierobežojumam
un nosacījumus, ar kuriem ierobežojumu atcels vai paplašinās.
Šo ierobežojumu var pārskatīt jebkurā laikā.

5.
Komisija sagatavo un regulāri papildina to organizāciju
sarakstu, kas atzītas saskaņā ar šo pantu. Minēto sarakstu
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants
Ja Komisija uzskata, ka atzītā organizācija vairs neatbilst I pieli
kumā izklāstītajiem minimālajiem kritērijiem vai nepilda savus

a) — kura nopietni vai atkārtoti nav pildījusi I pielikumā izklā
stītos minimālos kritērijus vai savus pienākumus atbilstīgi
8. panta 4. punktam, 9., 10. un 11. pantam

vai

— kuras pasliktinošies rādītāji

atklāj ļoti nopietnus tās struktūras, sistēmu, procedūru
vai iekšējās kontroles trūkumus;

vai

b) kura saskaņā ar 8. panta 1. punktu veiktās novērtēšanas laikā
apzināti sniegusi Komisijai nepareizu, nepilnīgu vai maldi
nošu informāciju vai kā citādi kavējusi minēto novērtēšanu.

2.
Neskarot šā panta 1. punktu, Komisija var noteikt minē
tajai atzītajai organizācijai periodiskus soda maksājumus, ja
organizācija neīsteno Komisijas pieprasīto preventīvo un korek
tīvo darbību vai nepamatoti kavējas, līdz prasītā darbība tiek
pilnībā īstenota.

3.
Šā panta 1. un 2. punktā minētie sodi un periodiskie
maksājumi ir atturoši un samērīgi gan attiecībā uz lietas
smaguma pakāpi, gan attiecībā uz attiecīgās atzītās organizācijas
saimniecisko stāvokli, ņemot vērā jo īpaši, cik lielā mērā bijusi
apdraudēta drošība vai vides aizsardzība.

28.5.2009.
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Tos uzliek tikai pēc tam, kad attiecīgajai atzītajai organizācijai
un attiecīgajām dalībvalstīm ir dota iespēja iesniegt savus apsvē
rumus.

Kopējā uzlikto sodu un periodisko maksājumu summa nepār
sniedz 5 % no atzītās organizācijas vidējā kopējā apgrozījuma
iepriekšējo trīs gadu laikā, veicot tādu saimniecisko darbību, uz
kuru attiecas šī regula.

4.
Eiropas Kopienu Tiesas neierobežotā jurisdikcijā ir
pārskatīt lēmumus, ar ko Komisija ir uzlikusi naudas sodu vai
periodisku soda maksājumu. Tā var atcelt, samazināt vai palie
lināt noteikto naudas sodu vai periodisko soda maksājumu.

7. pants
1.

Komisija atsauc tādu organizāciju atzīšanu:

a) kuras nopietni vai atkārtoti nav pildījušas I pielikumā izklā
stītos minimālos kritērijus vai savus pienākumus atbilstīgi šai
regulai tādā apjomā, ka rodas nepieļaujams drauds drošībai
vai videi;

b) kuru atkārtotas un nopietnas nespējas garantēt drošību un
novērst piesārņojumu dēļ rodas nepieļaujams drauds drošībai
vai videi;

c) kuras neļauj vai atkārtoti kavē Komisiju veikt to novērtē
jumu;
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c) tādu nelaimes gadījumu analīzi, kuros iesaistīti kuģi, kurus
klasificējusi atzītā organizācija;

d) jebkuru 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto nepilnību
atkārtošanos;

e) to, cik lielā mērā ir ietekmēta atzītās organizācijas klasificētā
flote, un

f) 6. panta 2. punktā minēto pasākumu neefektivitāti.

3.
Par atzīšanas atsaukšanu lemj Komisija pēc savas inicia
tīvas vai pēc dalībvalsts lūguma saskaņā ar 12. panta 3. punktā
minēto regulatīvo procedūru un pēc tam, kad attiecīgajai atzī
tajai organizācijai ir dota iespēja iesniegt savus apsvērumus.

8. pants
1.
Komisija kopā ar dalībvalsti, kas iesniegusi attiecīgo atzī
šanas pieprasījumu, regulāri un ne retāk kā vienreiz divos gados
novērtē visas atzītās organizācijas, lai pārliecinātos, ka tās pilda
pienākumus saskaņā ar šo regulu un atbilst I pielikumā izklā
stītajiem minimālajiem kritērijiem. Novērtējumu veic tikai attie
cībā uz tām organizācijas darbībām, uz kurām attiecas šīs
regulas darbības joma.

2.
Izvēloties atzītās organizācijas novērtēšanai, Komisija velta
īpašu uzmanību atzītās organizācijas drošības un piesārņojuma
novēršanas rādītājiem, nelaimes gadījumu skaitam un ziņoju
miem, ko ir sagatavojušas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas
2009/15/EK 10. pantu.

d) kuras nemaksā naudas sodus un/vai periodiskos soda maksā
jumus, kas minēti 6. panta 1.un 2. punktā; vai

e) kuras mēģina iegūt finansējumu vai atmaksu saistībā ar
jebkādiem naudas sodiem, kas tām noteikti saskaņā ar 6.
pantu.

2.
Saistībā ar šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu Komi
sija pieņem lēmumu, pamatojoties uz pieejamo informāciju,
tostarp:

3.
Veicot šo novērtējumu, var apmeklēt atzītās organizācijas
reģionālās filiāles, kā arī izlases veidā veikt gan ekspluatācijā
nodotu, gan pašlaik būvētu kuģu inspekcijas nolūkā revidēt
atzītās organizācijas darbu. Šajā gadījumā Komisija atkarībā no
apstākļiem informē dalībvalsti, kurā atrodas reģionālā filiāle.
Komisija nodod dalībvalstīm ziņojumu ar novērtējuma rezultā
tiem.

4.
Katra atzītā organizācija ik gadu nodod 12. panta
1. punktā minētās komitejas rīcībā savas kvalitātes nodrošinā
juma sistēmas pārskatīšanas rezultātus.

a) sava attiecīgās atzītās organizācijas novērtējuma rezultātiem,
kas veikts saskaņā ar 8. panta 1. punktu;

9. pants

b) ziņojumiem, ko iesniegušas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas
2009/15/EK 10. pantu;

1.
Atzītās organizācijas nodrošina Komisijai piekļuvi infor
mācijai, kas vajadzīga, lai veiktu 8. panta 1. punktā minēto
novērtējumu. Nevar atsaukties uz līgumu noteikumiem, lai šo
piekļuvi liegtu.
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2.
Atzītās organizācijas, sazinoties ar kuģu īpašniekiem vai
operatoriem attiecībā uz konvencionālo apliecību vai klasifikā
cijas apliecību izdošanu kuģim, nodrošina, ka šāda izdošana
notiek ar nosacījumu, ka puses neiebilst, ka Komisijas inspekto
riem ir piekļuve minētajam kuģim, lai darbotos atbilstīgi 8.
panta 1. punktam.

10. pants
1.
Atzītās organizācijas regulāri apspriežas savā starpā, lai
nodrošinātu noteikumu un procedūru savstarpēju atbilstību un
mēģinātu tos saskaņot un piemērot. Tās savstarpēji sadarbojas,
lai panāktu starptautisko konvenciju saskaņotu interpretāciju,
neskarot karoga valstu pilnvaras. Atzītās organizācijas vajadzības
gadījumā vienojas par tehniskiem un procedūras nosacījumiem,
ar kādiem tās savstarpēji atzīs materiālu, iekārtu un sastāvdaļu
klašu apliecības, kas balstīti uz vienādiem standartiem, vadoties
pēc stingrākajiem un precīzākajiem standartiem.

Ja nopietnu drošības iemeslu dēļ nav iespējams panākt vieno
šanos par savstarpēju atzīšanu, atzītās organizācijas skaidri
paziņo šādus iemeslus.

Ja atzītā organizācija ar inspekcijas palīdzību vai citādi konstatē,
ka kāds materiāls, iekārta vai sastāvdaļa neatbilst tās apliecībai,
minētā organizācija var atteikties atļaut izvietot uz kuģa šo
materiālu, iekārtu vai sastāvdaļu. Atzītā organizācija nekavējoties
informē citas atzītās organizācijas, paskaidrojot atteikuma ieme
slus.

Atzītās organizācijas klasifikācijas vajadzībām atzīst apliecības
kuģu aprīkojumam ar stūres rata marķējumu saskaņā ar
Padomes Direktīvu 96/98/EK (1996. gada 20. decembris) par
kuģu aprīkojumu (1).

Tās iesniedz Komisijai un dalībvalstīm regulārus ziņojumus par
galvenajiem sasniegumiem standartu izstrādē un materiālu,
iekārtu un sastāvdaļu apliecību savstarpējā atzīšanā.

2.
Komisija, pamatojoties uz neatkarīgi veiktu pētījumu, līdz
2014. gada 17. jūnijam iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam
un Padomei par noteikumu un procedūru saskaņošanas procesa
panākumiem un par materiālu, iekārtu un sastāvdaļu apliecību
savstarpējo atzīšanu.

3.
Atzītās organizācijas sadarbojas ar ostas valsts kontroles
iestādi gadījumos, kad ir iesaistīts kāds to klasifikācijas kuģis, jo
īpaši – lai atvieglotu ziņoto trūkumu vai citu neatbilstību izla
bošanu.
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nizācijai, maiņu, apturēšanu un atcelšanu neatkarīgi no tā, ar
kādu karogu šie kuģi kuģo.

Informāciju par klasifikācijas nodošanu citai organizācijai,
maiņu, apturēšanu un atcelšanu, arī informāciju par nokavētām
apskatēm, neievērotiem ieteikumiem, klasifikācijas nosacīju
miem, ekspluatācijas apstākļiem vai ekspluatācijas ierobežoju
miem, kas noteikti attiecībā uz to reģistrētajiem kuģiem neatka
rīgi no tā, ar kādu karogu tie kuģo, elektroniski paziņo arī
kopīgajai pārbaužu datubāzei, ko dalībvalstis izmanto, lai īste
notu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/16/EK
(2009. gada 23. aprīlis) par ostas valsts kontroli (2), to dara
tajā pašā laikā, kad to reģistrē atzītā organizācija pati savā
sistēmā, un nekādā gadījumā vēlāk par 72 stundām pēc noti
kuma, par kuru ir pienākums sniegt informāciju. Minēto infor
māciju, izņemot tos ieteikumus un nosacījumus attiecībā uz
klasifikāciju, kas vēl ir spēkā, ievieto atzīto organizāciju interneta
mājas lapā.

5.
Atzītās organizācijas neizdod konvencionālās apliecības
tiem kuģiem, neatkarīgi no to karoga, kam ir noņemta klasifikā
cija vai tiek mainīta klasifikācija aiz drošības apsvērumiem,
kamēr karoga valsts kompetentajai administrācijai nav dota
iespēja piemērotā termiņā sniegt atzinumu par to, vai ir vaja
dzīga vispusīga inspekcija.

6.
Klasifikāciju nododot no vienas atzītās organizācijas citai,
nodošanas organizācija bez liekas kavēšanās sniedz saņēmēja
organizācijai pilnu kuģa dokumentāciju un jo īpaši to informē
par:

a) jebkādām nokavētām apskatēm;

b) jebkādiem neievērotiem ieteikumiem vai klasifikācijas nosa
cījumiem;

c) ekspluatācijas nosacījumiem, kas ieviesti attiecībā uz šo kuģi,
un

d) ekspluatācijas ierobežojumiem, kas ieviesti attiecībā uz šo
kuģi.

Saņēmēja organizācija var izdot jaunas kuģa apliecības tikai pēc
veiksmīgas visu nokavēto apskašu veikšanas un visu to neievē
roto ieteikumu vai klasifikācijas nosacījumu izpildes, kas sniegti
attiecībā uz kuģi, kā to ir norādījusi nodošanas organizācija.

4.
Atzītās organizācijas nosūta visām dalībvalstu administrā
cijām, kas ir piešķīrušas Direktīvas 2009/15/EK 3. pantā pare
dzētos pilnvarojumus, un Komisijai visas vajadzīgās ziņas par
saviem reģistrētajiem kuģiem, klasifikācijas nodošanu citai orga

Pirms apliecību izdošanas saņēmēja organizācijai ir jāpaziņo
nodošanas organizācijai par apliecību izdošanas datumu un
jāapstiprina diena, vieta un pasākumi, kas veikti sakarā ar
katru nokavēto apskati, neievēroto ieteikumu un neievērotiem
klasifikācijas nosacījumiem.

(1) OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.

(2) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 57. lappusi.
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Atzītās organizācijas nosaka un īsteno atbilstīgas kopējas
prasības attiecībā uz klasifikācijas nodošanu, ja vajadzīgi īpaši
piesardzības pasākumi. Minētie gadījumi attiecas vismaz uz
klasifikācijas nodošanu kuģiem, kas ir 15 gadus veci un vecāki,
kā arī uz klasifikācijas nodošanu no neatzītās organizācijas atzī
tajai organizācijai.

Atzītās organizācijas savstarpēji sadarbojas, lai panāktu šā
punkta pienācīgu izpildi.

11. pants
1.
Atzītās organizācijas līdz 2011. gada 17. jūnijam saskaņā
ar piemērojamiem starptautiskiem kvalitātes standartiem izveido
un uztur neatkarīgu kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas
struktūru, kurā kā padomdevēji var piedalīties attiecīgas profe
sionālas asociācijas, kas darbojas kuģniecības nozarē.

2.
Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas struktūra veic
šādus uzdevumus:

a) atzīto organizāciju kvalitātes vadības sistēmu bieža un regu
lāra novērtēšana saskaņā ar ISO 9001 kvalitātes standartu
kritērijiem;

b) atzīto organizāciju kvalitātes vadības sistēmu sertificēšana,
ietverot organizācijas, kuru atzīšana ir lūgta saskaņā ar 3.
pantu,

c) starptautiski atzītu kvalitātes vadības standartu interpretāciju
izdošana, jo īpaši – lai ņemtu vērā atzītu organizāciju būtības
un pienākumu īpatnības, un

d) atsevišķu un kolektīvu ieteikumu pieņemšana atzīto organi
zāciju, procesu un iekšējās kontroles mehānismu uzlabo
šanai.

3.
Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas struktūrai ir vaja
dzīgā pārvaldība un pilnvaras, lai tā darbotos neatkarīgi no
atzītajām organizācijām, un tai ir vajadzīgie līdzekļi, lai veiktu
savus pienākumus efektīvi un atbilstīgi augstākajiem profesionā
lajiem standartiem, nodrošinot to personu neatkarību, kas tos
veic. Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas struktūra noteiks
savas darba metodes un reglamentu.

4.
Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas struktūra var lūgt
citu ārējo kvalitātes novērtētāju struktūru palīdzību.
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5.
Kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas struktūra sniedz
ieinteresētajām personām, tostarp karoga valstīm un Komisijai
pilnīgu informāciju par savu darba plānu, kā arī par saviem
atzinumiem un ieteikumiem, jo īpaši attiecībā uz situācijām,
kad drošība varētu būt apdraudēta.

6.
Komisija periodiski izvērtē novērtēšanas un sertificēšanas
struktūru.

7.
Komisija ziņo dalībvalstīm par sava novērtējuma rezultā
tiem un turpmākiem pasākumiem pēc novērtējuma.

12. pants
1.
Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā
piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002 (1).

2.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma
1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma
1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais periods ir
trīs mēneši.

4.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma
1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot
vērā tā 8. pantu.

13. pants
1.
Šo regulu, nepaplašinot tās darbības jomu, var grozīt, lai
atjauninātu I pielikumā iekļautos minimālos kritērijus, jo īpaši
ņemot vērā attiecīgos SJO lēmumus.

Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus
elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 4. punktā minēto regu
latīvo kontroles procedūru.

2.
Grozījumus starptautiskajās konvencijās, kas noteiktas šīs
regulas 2. panta b) punktā, var neattiecināt uz šīs regulas
darbības jomu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu.
(1) OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.
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14. pants
1.

Komisija pieņem un publicē:

a) kritērijus atzīto organizāciju noteikumu un procedūru, kā arī
veikuma novērtēšanai attiecībā uz drošību un piesārņojuma
novēršanu no to klasificētiem kuģiem, īpaši ņemot vērā
datus, kas iegūti, izmantojot Parīzes Saprašanās memorandu
par valsts kontroli ostās un/vai tamlīdzīgas shēmas; un

28.5.2009.

2.
Neskarot 5. un 7. pantu, Komisija līdz 2010. gada
17. jūnijam atkārtoti pārbauda visas ierobežotās atzīšanas, kas
piešķirtas atbilstīgi Direktīvai 94/57/EK, ņemot vērā šīs regulas
4. panta 3. punktu, lai saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto
regulatīvo procedūru lemtu, vai ierobežojumi jāaizstāj ar citiem
vai jāatceļ. Ierobežojumi paliek spēkā līdz Komisijas lēmuma
pieņemšanai.
16. pants

b) kritērijus, ar kuriem var ņemt vērā īpašus apstākļus, kas
ietekmē mazākas vai šauri specializētas organizācijas, lai
noteiktu gadījumus, kad šādi rādītāji uzskatāmi par nepieļau
jamu draudu drošībai vai videi.

Veicot novērtēšanu atbilstīgi 8. panta 1. punktam, Komisija
pārliecinās, vai atzīšanas turētājs ir organizācijas attiecīgā juri
diskā vienība, uz kuru attiecas šīs regulas noteikumi. Ja tā nav,
Komisija pieņem lēmumu, grozot minēto atzīšanu.

Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 4. punktā
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja Komisija groza atzīšanu, dalībvalstis pielāgo savus līgumus ar
organizāciju, lai ņemtu vērā grozījumu.

2.
Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus
elementus, to papildinot, attiecībā uz 6. panta un attiecīgā gadī
jumā uz 7. panta īstenošanu, pieņem saskaņā ar 12. panta 4.
punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.
3.
Neskarot I pielikumā iekļauto minimālo kritēriju tūlītēju
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto
regulatīvo procedūru var pieņemt noteikumus par to interpre
tāciju un var apsvērt mērķu noteikšanu vispārīgajiem minimā
lajiem kritērijiem, kas izklāstīti I pielikuma A daļas 3. punktā.

17. pants
Komisija reizi divos gados informē Eiropas Parlamentu un
Padomi par šīs regulas piemērošanu.
18. pants
Atsauces Kopienas un valstu tiesību aktos uz Direktīvu
94/57/EK uzskata attiecīgi par atsaucēm uz šo regulu, un tās
jālasa saistībā ar atbilsmju tabulu II pielikumā.

15. pants
1.
Organizācijām, kam, šai regulai stājoties spēkā, ir piešķirta
atzīšana saskaņā ar Direktīvu 94/57/EK, saglabā savu atzīšanu,
ievērojot 2. punktu.

19. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 23. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —
priekšsēdētājs

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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I PIELIKUMS
MINIMĀLIE KRITĒRIJI ORGANIZĀCIJĀM, LAI VARĒTU SAŅEMT VAI SAGLABĀT KOPIENAS ATZĪŠANU
(kā minēts 3. pantā)
A. VISPĀRĪGIE MINIMĀLIE KRITĒRIJI
1. Atzītajai organizācijai jābūt juridiskas personas statusam valstī, kurā tā atrodas. Tās pārskati ir neatkarīga revidenta
apliecināti.

2. Atzītajai organizācijai ir ar dokumentiem jāpierāda plaša pieredze tirdzniecības kuģu projektēšanas un uzbūves
novērtēšanā.

3. Atzītajai organizācijai pastāvīgi jābūt ievērojamam vadības, tehniskajam, apkalpes un izpētes personālam, kas atbilst
flotes lielumam tās kuģu klasifikācijā, flotes sastāvam un organizācijas dalībai kuģu būvē un pārveidošanā. Atzītajai
organizācijai, kad vajadzīgs un pēc vajadzības, jāspēj atvēlēt katrai darba vietai līdzekļus un personālu, kas atbilst
uzdevumiem, kuri veicami saskaņā ar 6. un 7. vispārīgo minimālo kritēriju un ar īpašajiem minimālajiem kritēri
jiem, kā norādīts B daļā.

4. Atzītajai organizācijai ir jābūt un tai jāpiemēro pašas vispārēju tirdzniecības kuģu projektēšanas, uzbūves un
regulāras apskates noteikumu un procedūru kopums, kas atbilst starptautiskiem standartiem, vai tai ir jāpierāda
savas spējas pieņemt un piemērot šādu noteikumu kopumu. Noteikumus un procedūras jāpublicē un periodiski
jāprecizē un jāuzlabo, izmantojot pētniecības un attīstības programmas.

5. Atzītajai organizācijai jābūt savam kuģu reģistram, ko tā publicē katru gadu vai ko uztur publiski pieejamā
elektroniskā datubāzē.

6. Atzītā organizācija nedrīkst būt atkarīga no kuģu īpašniekiem vai būvētājiem un citām personām, kas kā uzņēmēji
piedalās kuģu būvēšanā, aprīkošanā, remontdarbos vai ekspluatācijā. Atzītās organizācijas ieņēmumi nedrīkst būt
būtiski atkarīgi tikai no viena komercuzņēmuma. Atzītā organizācija nedrīkst veikt atbilstīgi klasifikācijai vai tiesību
aktos noteiktos uzdevumus, ja tā ir kuģu īpašniece vai operators un ja to saista lietišķas, personiskas vai radnieciskas
attiecības ar kuģu īpašnieku vai operatoru. Šis nesaderības noteikums attiecas arī uz inspektoriem, ko nodarbina
atzītā organizācija.

7. Atzītajai organizācijai jādarbojas saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti pielikumā SJO Rezolūcijai A.789(19) par
tādu atzīto organizāciju apskates un sertificēšanas funkcijām, kuras darbojas administrācijas vārdā, ciktāl tie attiecas
uz jautājumiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā.

B. ĪPAŠIE MINIMĀLIE KRITĒRIJI
1. Atzītajai organizācijai jānodrošina savu īpašo inspektoru vai – izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos – citu
atzītu organizāciju īpašo inspektoru darbība visā pasaulē.

2. Atzītās organizācijas darbība jāreglamentē ar ētikas kodeksu.

3. Atzītā organizācija jāvada un jāpārvalda tā, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti, ko prasa administrācija.

4. Atzītajai organizācijai jāsniedz administrācijai, Komisijai un interesentiem būtiska informācija.
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5. Atzītā organizācija, tās inspektori un tehniskais personāls darbojas, nenodarot kaitējumu kuģu būvētavu, iekārtu
piegādātāju un kuģu īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesībām, tostarp patentiem, zinātībai vai jebkādām citām
zināšanām, kuru izmantojums ir tiesiski aizsargāts starptautiskā, Kopienas vai valstu mērogā; neskarot dalībvalstu
un Komisijas vērtēšanas pilnvaras, jo īpaši saskaņā ar 9. pantu, attiecīga atzītā organizācija vai tās nodarbināti
inspektori un tehniskais personāls nekādā gadījumā nedrīkst nodod citām personām vai izpaust komerciāli svarīgu
informāciju, kas iegūta, veicot kuģu būvēšanas vai remonta inspekciju, pārbaudi vai pārraudzību.

6. Atzītās organizācijas vadībai rakstiski jāformulē sava stratēģija un mērķi, kā arī saistības attiecībā uz kvalitāti un
jānodrošina tas, ka šo stratēģiju apzinās, ievēro un atbalsta jebkurā atzītās organizācijas līmenī. Atzītās organizācijas
stratēģijai jāattiecas uz drošības un piesārņojuma novēršanas mērķiem un rādītājiem.

7. Atzītajai organizācijai jānodrošina, ka:

a) tās noteikumus un procedūras izstrādā un izmanto plānveidīgi;

b) tās noteikumus un procedūras ievēro un pastāv iekšēja sistēma pakalpojumu kvalitātes noteikšanai saistībā ar
šiem noteikumiem un procedūrām;

c) ievēro prasības, kas izriet no obligātajiem pienākumiem, kuru veikšanai atzītā organizācija ir saņēmusi pilnva
rojumu, un pastāv iekšēja sistēma pakalpojumu kvalitātes noteikšanai saistībā ar starptautisko konvenciju izpildi;

d) ir rakstiski noteikta to darbinieku kompetence, pilnvaras un savstarpējās saistības, kuru darbs ietekmē atzītās
organizācijas pakalpojumu kvalitāti;

e) jebkuru darbu veic kontrolētos apstākļos;

f) pastāv uzraudzības sistēma, ar ko pārrauga inspektoru, tehniskā un administratīvā personāla rīcību un darbu,
kuri ir nodarbināti atzītajā organizācijā;

g) inspektori sīki pārzina konkrēto kuģu tipu, uz kura viņi veic savus pienākumus saistībā ar veicamo apskati un
attiecīgām piemērojamām prasībām;

h) ir īstenota sistēma inspektoru kvalifikācijai un to zināšanu pastāvīgai atjaunošanai;

i) tiek glabāti uzskaites dati, kas atspoguļo vajadzīgo standartu ievērošanu saistībā ar veiktajiem pakalpojumiem,
un efektīvi darbojas kvalitātes nodrošināšanas sistēma;

j) visās nodaļās pastāv vispārēja plānotas un dokumentāri apstiprinātas iekšējās revīzijas sistēma attiecībā uz
darbībām, kas vērstas uz kvalitātes nodrošināšanu;

k) obligātās apskates un inspekcijas, kas noteiktas Saskaņotajā apskates un sertifikācijas sistēmā, kuru veikšanai
atzītā organizācija ir saņēmusi pilnvarojumu, veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti pielikumā un papildi
nājumā SJO Rezolūcijai A.948(23) par Apskates pamatnostādnēm atbilstīgi Saskaņotajai apskates un sertifikā
cijas sistēmai;

l) pastāv skaidra un tieša pienākumu sadale un to pārraudzība starp atzītās organizācijas centrālo un reģionālajām
nodaļām, kā arī starp atzītajām organizācijām un to inspektoriem.
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8. Atzītajai organizācijai jābūt izstrādātai, īstenotai un uzturētai efektīvai iekšējai kvalitātes sistēmai, kas pamatojas uz
starptautiski atzītu kvalitātes standartu attiecīgajām daļām, kā arī atbilst EN ISO/IEC 17020:2004 (inspekcijas
iestādes) un EN ISO 9001:2000 standartiem, kurus interpretējusi un sertificējusi kvalitātes novērtēšanas un serti
ficēšanas struktūra, kas minēta 11. panta 1. punktā.
9. Atzītās organizācijas noteikumiem un procedūrām jābūt īstenotām tā, lai organizācija, pamatojoties pati uz savām
zināšanām un spriedumu, varētu sagatavot uzticamu un objektīvu deklarāciju par attiecīgo kuģu drošību, izman
tojot klasifikācijas apliecības, uz kurām pamatojoties var izdot konvencionālās apliecības.
10. Atzītajai organizācijai jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem, lai, izmantojot augstas kvalifikācijas profesionāļus un
saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti pielikumā SJO Rezolūcijai A.913(22) par pamatnostādnēm, administrācijām
ieviešot Starptautisko drošības vadības (ISM) kodeksu, novērtētu drošības vadības sistēmas izmantošanu un uztu
rēšanu gan krastā, gan uz kuģiem, kuri būtu jāsertificē.
11. Atzītajai organizācijai ir jāļauj administrācijas pārstāvjiem un citām ieinteresētajām pusēm piedalīties savu notei
kumu un procedūru izstrādāšanā.
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II PIELIKUMS
Atbilsmju tabula
Direktīva 94/57/EK

Direktīva 2009/15/EK

Šī regula

1. pants

1. pants

1. pants

2. panta a) punkts

2. panta a) punkts

2. panta a) punkts

2. panta b) punkts

2. panta b) punkts

—

2. panta c) punkts

2. panta c) punkts

—

2. panta d) punkts

2. panta d) punkts

2. panta b) punkts

2. panta e) punkts

2. panta e) punkts

2. panta c) punkts

—

2. panta f) punkts

2. panta d) punkts

2. panta f) punkts

2. panta g) punkts

2. panta e) punkts

2. panta g) punkts

2. panta h) punkts

2. panta f) punkts

2. panta h) punkts

2. panta i) punkts

2. panta g) punkts

2. panta i) punkts

2. panta k) punkts

2. panta i) punkts

—

2. panta j) punkts

2. panta h) punkts

2. panta j) punkts

2. panta l) punkts

—

2. panta k) punkts

—

2. panta j) punkts

3. pants

3. pants

—

4. panta 1. punkta pirmais teikums

—

3. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta otrais teikums

—

3. panta 2. punkts

4. panta 1. punkta trešais teikums

—

—

4. panta 1. punkta ceturtais teikums

—

4. panta 1. punkts

—

—

3. panta 3. punkts

—

—

4. panta 2., 3., 4. punkts

—

—

5. pants

—

—

6. pants

—

—

7. pants

5. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

—

5. panta 3. punkts

4. panta 2. punkts

—

6. panta 1., 2., 3., 4. punkts

5. panta 1., 2., 3., 4. punkts

—

6. panta 5. punkts

—

—

7. pants

6. pants

12. pants

8. panta 1. punkta pirmais ievilkums

7. panta 1. punkta pirmās daļas a)
apakšpunkts

—

8. panta 1. punkta otrais ievilkums

—

13. panta 1. punkts

8. panta 1. punkta trešais ievilkums

7. panta 1. punkta pirmās daļas b)
apakšpunkts

—

—

7. panta 1. punkta otrā daļa

13. panta 1. punkta otrā daļa

8. panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

—

8. panta 2. punkta otrā daļa

—

13. panta 2. punkts
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Direktīva 94/57/EK
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Direktīva 2009/15/EK

Šī regula

9. panta 1. punkts

—

—

9. panta 2. punkts

—

—

10. panta 1. punkta ievadvārdi

8. pants

—

10. panta 1. punkta a), b), c) apakš
punkts, 2., 3., 4. punkts

—

—

11. panta 1., 2. punkts

9. panta 1., 2. punkts

—

11. panta 3., 4. punkts

—

8. panta 1., 2. punkts

12. pants

10. pants

—

13. pants

—

—

14. pants

11. panta 1. un 2. punkts

—

—

11. panta 3. punkts

—

—

12. pants

—

—

—

9. pants

15. panta 1. punkts

—

—

—

—

10. panta 1., 2. punkts

15. panta 2. punkts

—

10. panta 3. punkts

15. panta 3. punkts

—

10. panta 4. punkts

15. panta 4. punkts

—

10. panta 5. punkts

15. panta 5. punkts

—

10. panta 6. punkta pirmā, otrā, trešā,
piektā daļa

—

—

10. panta 6. punkta ceturtā daļa

16. pants

13. pants

—

17. pants

16. pants

—

—

14. pants

—

—

15. pants

—
11. pants
14. pants
15. pants
16. pants
17. pants
18. pants
19. pants

Pielikums

I pielikums
I pielikums
II pielikums

II pielikums

