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ĪSS PAMATOJUMS

Izglītības un apmācības uzlabošana ir Eiropas Savienības un tās politikas veidotāju absolūta 
prioritāte. Eiropas iedzīvotāju prasmju nodrošināšana ir vērienīgs mērķis, kas veicinās daudzu 
tautsaimniecības nozaru ilgtspēju;  jūras transports nav izņēmums.

90 % no preču eksporta no Eiropas Savienības uz citām valstīm un 40 % no ES iekšējās 
tirdzniecības tiek pārvadāti pa jūru.  Tādējādi jūras transports ir nozīmīgs virziens Eiropas 
tirdzniecības attīstībai ar milzīgu ekonomisko ietekmi, līdz ar to nodrošinot darbvietu 
radīšanu. Tādēļ ir jānodrošina jūrnieku apmācība, specializācija un sertifikācija, lai līdz 
minimumam samazinātu iespējamos draudus cilvēku dzīvībai un jūras preču drošībai jūrā vai 
jūras vidē operāciju laikā uz kuģiem. ES tiesību aktiem par minimālo apmācības līmeni un 
minimālajiem pieņemamiem darba apstākļiem un drošības pasākumiem uz kuģa arī jābūt 
saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un konvencijām, ņemot vērā to, ka jūrniecības 
nozare savā būtībā ir globalizēta.

Pašreiz spēkā esošajā ES tiesiskajā regulējumā jau ir sperti nozīmīgi soļi, palīdzot likvidēt 
standartam neatbilstošas apkalpes, kas strādā uz ES dalībvalstu karoga kuģiem, uzlabojot 
izglītību un sertifikāciju jūrniecības nozarē. Tajā pašā laikā ir panākti vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi starp jūrniekiem, kas apmācīti Savienībā, un jūrniekiem, kuri nodarbināti no trešām 
valstīm, izveidojot ES centralizēto mehānismu, saskaņā ar pienākumiem, ko dalībvalstis 
uzņēmušās, pievienojoties STCW konvencijai. Tomēr, ņemot vērā jaunākās likumdošanas 
norises, ES tiesību akti ir jāpielāgo, jāvienkāršo un jāpārformulē.

Pašreizējā procedūra, lai pārskatītu Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo 
sagatavotības līmeni un atceltu Direktīvu 2005/45/EK, nodrošinās šo vajadzību, un tādēļ ar to 
būtu jāmēģina gan novērst jau konstatētās nepilnības, gan vienkāršot un racionalizēt 
pašreizējo ES tiesisko regulējumu šajās jomās.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Direktīvā 2008/106/EK ietverts arī 
centralizēts mehānisms trešo valstu izdotu 
jūrnieku sertifikātu atzīšanai. Normatīvās 
atbilstības programmas (REFIT) 

(5) Direktīvā 2008/106/EK ietverts arī 
centralizēts mehānisms trešo valstu izdotu 
jūrnieku sertifikātu atzīšanai. Normatīvās 
atbilstības programmas (REFIT) 
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novērtējumā14 konstatēja, ka līdz ar 
centralizētā mehānisma ieviešanu 
ievērojami samazinājās dalībvalstu
izmaksas. Tomēr novērtējumā arī atklājās, 
ka dažu atzīto trešo valstu gadījumā pēc 
tam ES kuģos tika nodarbināts tikai neliels 
jūrnieku skaits. Tādēļ, lai efektīvāk 
izmantotu pieejamos cilvēkresursus un 
finanšu resursus, trešo valstu atzīšanas 
procedūras pamatā jābūt analīzei, kurā 
nosaka šādas atzīšanas nepieciešamību, 
tostarp veic tādu attiecīgās valsts kapteiņu 
un virsnieku skaita aplēsi, kas, 
visticamāk, tiks nodarbināti uz ES 
kuģiem.

novērtējumā14 konstatēja, ka līdz ar 
centralizētā mehānisma ieviešanu 
ievērojami samazinājās dalībvalstu 
izmaksas. Tomēr novērtējumā arī atklājās, 
ka dažu atzīto trešo valstu gadījumā pēc 
tam ES kuģos tika izdots tikai neliels skaits
indosamentu, kas apliecina dalībvalstu 
izsniegtu sertifikātu atzīšanu attiecībā uz 
minēto trešo valstu izdotiem kompetences 
sertifikātiem vai prasmes sertifikātiem.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19 14 SWD(2018)19

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai vēl vairāk palielinātu trešo 
valstu atzīšanas centralizētās sistēmas 
efektivitāti, tādu trešo valstu atkārtota 
novērtēšana, no kurām ES flotē strādā 
neliels jūrnieku skaits, būtu jāveic pēc 
ilgākiem intervāliem, kas būtu jāpagarina 
līdz 10 gadiem. Tomēr šis ilgākais šādu 
trešo valstu sistēmas atkārtotas 
novērtēšanas periods būtu jāapvieno ar 
prioritāriem kritērijiem, kuros ņem vērā 
bažas par drošību, līdzsvarojot lietderības 
nepieciešamību ar efektīvu aizsardzības 
mehānismu gadījumā, ja attiecīgajās trešās 
valstīs nodrošinātās jūrnieku sagatavošanas 
kvalitāte pasliktinās.

(7) Lai vēl vairāk palielinātu trešo 
valstu atzīšanas centralizētās sistēmas 
efektivitāti, tādu trešo valstu atkārtota 
novērtēšana, no kurām ES flotē strādā 
neliels jūrnieku skaits, būtu jāveic pēc 
ilgākiem intervāliem, kas būtu jāpagarina 
līdz 10 gadiem. Minēto jūrnieku 
profesionālās spējas būtu jāizvērtē arī 
divām dalībvalstīm, un vajadzības 
gadījumā viņiem būtu jāiziet apmācība.
Tomēr šis ilgākais šādu trešo valstu 
sistēmas atkārtotas novērtēšanas periods 
būtu jāapvieno ar prioritāriem kritērijiem, 
kuros ņem vērā bažas par drošību, 
līdzsvarojot lietderības nepieciešamību ar 
efektīvu aizsardzības mehānismu 
gadījumā, ja attiecīgajās trešās valstīs 
nodrošinātās jūrnieku sagatavošanas 
kvalitāte pasliktinās.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Informācija par jūrniekiem, kas 
nolīgti no trešām valstīm, ES līmenī 
kļuvusi pieejama, jo dalībvalstis paziņo 
valsts reģistros glabāto attiecīgo 
informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem 
un indosamentiem. Šī informāciju būtu 
jāizmanto ne vien statistikas un politikas 
veidošanas nolūkos, bet arī tāpēc, lai 
uzlabotu trešo valstu atzīšanas centralizētās 
sistēmas lietderību. Pamatojoties uz 
dalībvalstu paziņoto informāciju, atzītās 
trešās valstis, kas ES flotei nav 
nodrošinājušas jūrniekus vismaz piecus
gadus, izslēdz no atzīto trešo valstu 
saraksta. Turklāt šo informāciju izmanto 
arī tādēļ, lai piešķirtu prioritāru nozīmi 
atzīto trešo valstu atkārtotai novērtēšanai.

(8) Informācija par jūrniekiem, kas 
nolīgti no trešām valstīm, ES līmenī 
kļuvusi pieejama, jo dalībvalstis paziņo 
valsts reģistros glabāto attiecīgo 
informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem 
un indosamentiem. Šī informāciju būtu 
jāizmanto ne vien statistikas un politikas 
veidošanas nolūkos, bet arī tāpēc, lai 
uzlabotu trešo valstu atzīšanas centralizētās 
sistēmas lietderību. Pamatojoties uz 
dalībvalstu paziņoto informāciju, būtu 
jāpārskata to trešo valstu atzīšana, kuras
ES flotei nav nodrošinājušas jūrniekus 
vismaz desmit gadus. Pārskatīšanas 
procesā būtu jāparedz iespēja saglabāt vai 
atsaukt attiecīgās trešās valsts atzīšanu 
saskaņā ar pārbaudes procedūru. Turklāt 
šo informāciju izmanto arī tādēļ, lai 
piešķirtu prioritāru nozīmi atzīto trešo 
valstu atkārtotai novērtēšanai.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Plašas debates, kurās iesaistīti 
sociālie partneri, dalībvalstis, mācību 
iestādes un citas ieinteresētās personas, ir 
nepieciešamas, lai izpētītu iespēju izveidot 
brīvprātīgu sistēmu saskaņotiem 
sertifikātiem, kas apmācības līmenī 
pārsniedz STCW, lai palielinātu Eiropas 
jūrnieku priekšrocības konkurētspējas 
ziņā. Šāda STCW+ konvencija varētu 
radīt “izcilības jūras sertifikātus”, kuru 
pamatā būtu Eiropas jūrniecības 



PE627.001v02-00 6/12 AD\1166736LV.docx

LV

pēcdiploma studiju kursi, kas nodrošinātu 
Eiropas jūrniekiem prasmes, kuras 
pārsniedz starptautiskā līmenī 
nepieciešamās prasmes. Pieaugošajai 
jūrniecības nozares digitalizācijai būtu 
jāpalīdz uzlabot un pilnveidot šīs prasmes 
un kvalifikācijas.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Eiropas jūrnieku izglītība kā 
kapteiņiem un virsniekiem būtu 
jāatbalsta, īstenojot studentu apmaiņu 
starp jūrniecības izglītības un apmācības 
iestādēm visā Savienībā. Lai izkoptu un 
attīstītu jūrnieku, kuri kuģo uz kuģiem ar 
Eiropas karogu, prasmes un 
kvalifikācijas, ir nepieciešama labas 
prakses apmaiņa starp dalībvalstīm. 
Jūrnieku apmācībai vajadzētu pilnībā 
izmantot iespējām, ko sniedz “Erasmus+”.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2008/106/EK
5.b pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstīm būtu, ciktāl 
iespējams, jāatjaunina savu vajadzību un 
darba piedāvājumu saraksts attiecībā uz 
jūrniekiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Direktīva 2008/106/EK
5.b pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Līdz ...[5 gadi pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] Komisija sniedz 
novērtējumu par dalībvalstu izsniegto 
sertifikātu savstarpējas atzīšanas ietekmi 
uz Eiropas jūrnieku nodarbinātību.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apliecināt savu atbilstību 
medicīniskās atbilstības standartiem, kas 
paredzēti 11. pantā, kā arī

(a) apliecināt savu atbilstību gan 
fiziskās, gan garīgās medicīniskās 
atbilstības standartiem, kas paredzēti 11.
pantā; un

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
19. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, kas plāno ar indosamentu atzīt 
1. punktā minēto trešās valsts izsniegto 
kompetences sertifikātu vai prasmes 
sertifikātu, kuru trešā valsts izsniegusi 
kapteinim, virsniekam vai radiosakaru 
operatoram darbam uz kuģa, kas kuģo zem 
tās karoga, iesniedz Komisijai minētās 
trešās valsts atzīšanas pieprasījumu kopā ar 
sākotnējo analīzi par trešās valsts atbilstību 
STCW konvencijas prasībām, apkopojot 
II pielikumā minēto informāciju, tostarp
ietver tādu minētās valsts kapteiņu un 

Dalībvalsts, kas plāno ar indosamentu atzīt 
1. punktā minēto trešās valsts izsniegto 
kompetences sertifikātu vai prasmes 
sertifikātu, kuru trešā valsts izsniegusi 
kapteinim, virsniekam vai radiosakaru 
operatoram darbam uz kuģa, kas kuģo zem 
tās karoga, iesniedz Komisijai minētās 
trešās valsts atzīšanas pieprasījumu kopā ar 
sākotnējo analīzi par trešās valsts atbilstību 
STCW konvencijas prasībām, apkopojot 
II pielikumā minēto informāciju, un, kad 
vien iespējams, ietver tādu minētās valsts 
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virsnieku skaita aplēsi, kuri, visticamāk, 
tiks nodarbināti.

kapteiņu un virsnieku skaita aplēsi, kuri, 
visticamāk, tiks nodarbināti.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
19. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalsts pieprasījuma iesniegšanas 
Komisija pieņem lēmumu par minētās 
trešās valsts atzīšanas procedūras sākšanu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
28. panta 2. punktā minēto pārbaudes
procedūru.

Pēc dalībvalsts pieprasījuma iesniegšanas 
Komisija ierosina minētās trešās valsts 
atzīšanas procedūru.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
19. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pieņemts pozitīvs lēmums par atzīšanas 
procedūras sākšanu, Komisija ar Eiropas 
Jūras drošības aģentūras palīdzību un 
pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts 
iespējamu iesaistīšanos apkopo II
pielikumā minēto informāciju un veic tās 
trešās valsts sagatavošanas un 
sertificēšanas sistēmu novērtējumu, 
attiecībā uz kuru iesniegts atzīšanas 
pieprasījums, lai pārbaudītu, vai attiecīgā 
valsts atbilst visām STCW konvencijas 
prasībām un vai ir īstenoti atbilstoši 
pasākumi, lai novērstu viltotu sertifikātu 
izsniegšanu.

Komisija ar Eiropas Jūras drošības 
aģentūras palīdzību un pieprasījuma 
iesniedzējas dalībvalsts iespējamu 
iesaistīšanos apkopo II pielikumā minēto 
informāciju un veic tās trešās valsts 
sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu 
novērtējumu, attiecībā uz kuru iesniegts 
atzīšanas pieprasījums, lai pārbaudītu, vai 
attiecīgā valsts atbilst visām 
STCW konvencijas prasībām un vai ir 
īstenoti atbilstoši pasākumi, lai novērstu 
viltotu sertifikātu izsniegšanu.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
19. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, kura iesniegusi pieprasījumu, 
var nolemt vienpusēji atzīt trešo valsti, līdz 
ir pieņemts lēmums saskaņā ar šo punktu. 
Šādas vienpusējas atzīšanas gadījumā 
dalībvalsts paziņo Komisijai to 
indosamentu skaitu, kas apstiprina 
atzīšanu un ir izsniegti saistībā ar 1. 
punktā minētajiem trešās valsts 
izsniegtajiem kompetences sertifikātiem 
un prasmes sertifikātiem, līdz tiek 
pieņemts lēmums par atzīšanu.

Dalībvalsts, kura iesniegusi pieprasījumu, 
var iesniegt Komisijai pieteikumu pagaidu 
atļaujas saņemšanai vienpusēji atzīt trešo 
valsti, līdz tiek pieņemts lēmums saskaņā 
ar šo punktu. Šādā gadījumā dalībvalstij 
jāsniedz Komisijai visa vajadzīgā 
informācija un dokumentācija, lai 
pamatotu minēto lūgumu līdz tiek 
pieņemts lēmums saskaņā ar šo punktu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
19. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādas dokumentācijas nav, Komisija 
noraida pagaidu atzīšanas pieprasījumu, 
norādot tā iemeslus.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2008/106/EK
20. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja dalībvalsts vairāk nekā piecus
gadus nav izsniegusi indosamentus, kas 
apstiprina atzīšanu saistībā ar 19. panta 1. 

8. Ja dalībvalsts vairāk nekā 10 gadus 
nav izsniegusi indosamentus, kas 
apstiprina atzīšanu saistībā ar 19. pantā
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punktā minētajiem trešās valsts 
izsniegtajiem kompetences sertifikātiem 
vai prasmes sertifikātiem, minētās valsts 
sertifikātu atzīšana tiek atcelta. Šajā 
saistībā Komisija pieņem īstenošanas 
lēmumus saskaņā ar 28. panta 2. punktā
minēto pārbaudes procedūru, par to vismaz 
divus mēnešus iepriekš paziņojot 
dalībvalstij un trešai valstij.

minētajiem trešās valsts izsniegtajiem 
kompetences sertifikātiem vai prasmes 
sertifikātiem, minētās valsts sertifikātu 
atzīšana tiek pārskatīta, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. Šajā saistībā 
pēc iepriekš minētās pārskatīšanas 
procedūras Komisija pieņem īstenošanas 
lēmumus saskaņā ar 28. pantā minēto 
pārbaudes procedūru, par to vismaz divus 
mēnešus iepriekš paziņojot dalībvalstij un 
trešai valstij.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
21. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) Tas, ka ir izdoti viltoti sertifikāti;
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