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ĪSS PAMATOJUMS 

Ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos ir iecerēts atcelt divas iepriekšējās direktīvas — 

Nr. 91/672/EEK (1991) un Nr. 96/50/EK (1996). Tās attiecās tikai uz kuģu vadītāju 

kvalifikāciju un turklāt neietvēra Reinu. Ar šo iniciatīvu ir paredzēts atzīt visu apkalpes 

locekļu, tostarp to, kuri darbojas Reinā, kvalifikācijas. Tā aptver gan kravu, gan pasažieru 

pārvadājumus iekšējos ūdensceļos. Tā neattiecas uz privāto transportu un atpūtas kuģiem. Tā 

attiecas uz visu ES iekšējo ūdensceļu tīklu, tomēr pieļaujot dažus iespējamus izņēmumus 

attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem, kuros nenotiek pārrobežu satiksme. 

Tādējādi šīs jaunās iniciatīvas pamatā ir iepriekšējās direktīvas, kā arī darbs, kas paveikts 

rīcības programmu NAIADES I un NAIADES II ietvaros, un jo īpaši apvienotās darba grupas 

PLATINA attiecībā uz profesionālajām kvalifikācijām paveiktais darbs, kura ir izstrādājusi 

profesionālās kompetences standartus iekšējo ūdensceļu jomā. 

Eiropas upju transports ir iekšējais transporta veids, kas pa ūdeni (kanāli, ūdensceļi, upes, 

ezeri utt.) ļauj pārvadāt preces vai pasažierus. Eiropas tīkls aptver gandrīz 41 000 km, kas 

savieno 12 Eiropas Savienības valstis. Preču pārvadājumi pa savstarpēji savienotiem upju 

ceļiem Eiropā aptver vairāk nekā 140 miljardus tonnkilometru (Eurostat, 2011. gads).  

Upju transports perfekti atbilst ilgtspējīgas attīstības triju pīlāru prasībām: ekonomiskā ziņā 

upju transports joprojām ir konkurētspējīgs salīdzinājumā ar pārvadājumiem pa autoceļiem; 

no vides aizsardzības viedokļa raugoties, tas apvieno degvielas ekonomiju un zemas 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi palīdzot cīnīties pret globālo sasilšanu. Visbeidzot, 

attiecībā uz sociālo pīlāru tas ir drošs transporta veids, kuram ir raksturīgs zems negadījumu 

līmenis un augsts izaugsmes potenciāls, kas nodrošina lielas darbvietu izveides iespējas, jo 

īpaši ostās. Visu šo iemeslu dēļ ir jāveicina šā alternatīvā transporta veida attīstība.   

Līdz ar to tas ir arī Padomes un Komisijas direktīvas priekšlikuma mērķis — atzīt 

kvalifikācijas profesijā, kura pašlaik daudzās Eiropas Savienības valstīs saskaras ar 

mobilitātes trūkumu un darbaspēka nepietiekamību. 

Šobrīd darba ņēmēji saskaras ar grūtībām attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju savstarpējo 

atzīšanu un nevajadzīgiem šķēršļiem, kas var būt prasības pārzināt īpašus vietējos apstākļus. 

Līdz ar to iespēja ieviest minimuma prasības attiecībā uz kuģu kapteiņu un kuģu vadītāju 

kompetencēm šķiet pamatota. 

Atzinuma sagatavotāja atbalsta šo direktīvas priekšlikumu, tomēr ieviešot tajā dažus 

grozījumus: 

lai gan iekšējo ūdensceļu tīkls bieži ir starptautisks, tam tomēr ir jāspēj saglabāt savai valstij 

raksturīgās iezīmes un īpatnības. Tādēļ atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāļauj 

dalībvalstīm paredzēt noteiktas atkāpes. Atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt dažas 

definīcijas. 

Vēl viens atšķirības aspekts: šā priekšlikuma direktīvai par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 

visās dalībvalstīs prasības ietver termiņus, lai nodrošinātu atbilsmi normām. Lai neradītu 

problēmas darba tirgū papildu darbaspēka trūkuma dēļ dažās dalībvalstīs, šīs direktīvas 
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piemērošanas pārejas perioda pagarināšana varētu būt noderīga, jo tas palīdzētu visām 

Savienības dalībvalstīm spēt pakāpeniski īstenot pienākumus, kas noteikti direktīvā un tās 

pielikumos. 

GROZĪJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā 

šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Šajā direktīvā paredzētajā 

atzīšanas procesā būtu jāietver visi 

kvalifikācijas sertifikāti, pieredzi 

apliecinošie dokumenti, darba uzskaites 

grāmatiņas un kuģošanā iekšzemes 

ūdeņos nodarbināto profesionāļu kuģa 

žurnāli, kas izveidoti pirms dalībvalsts 

pievienošanās Eiropas Savienībai, ja tie 

atbilst prasītajiem minimuma 

standartiem. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Mācību programmas ir jāapstiprina, 

lai apliecinātu, ka programmu saturs un 

organizācija atbilst kopējām obligātajām 

prasībām. Šāda atbilstība ļauj novērst 

nevajadzīgus šķēršļus, kas traucē sākt 

profesionālo darbību, jo tādējādi personām, 

kuras vajadzīgās prasmes jau apguvušas 

arodmācībās, nav jākārto lieki papildu 

eksāmeni. Apstiprinātu mācību programmu 

pastāvēšana var arī veicināt to, ka 

kuģošanā iekšējos ūdeņos iesaistās 

darbinieki ar iepriekšēju pieredzi citās 

nozarēs, jo viņiem var būt pieejamas īpašas 

mācību programmas, kurās ņemta vērā jau 

(15) Mācību programmas ir jāapstiprina, 

lai apliecinātu, ka programmu saturs un 

organizācija atbilst kopējām obligātajām 

prasībām. Šāda atbilstība ļauj novērst 

nevajadzīgus šķēršļus, kas traucē sākt 

profesionālo darbību, jo tādējādi personām, 

kuras vajadzīgās prasmes jau apguvušas 

arodmācībās, nav jākārto lieki papildu 

eksāmeni. Apstiprinātu mācību programmu 

pastāvēšana var arī veicināt to, ka 

kuģošanā iekšējos ūdeņos iesaistās 

darbinieki ar iepriekšēju pieredzi citās 

nozarēs, jo viņiem var būt pieejamas īpašas 

mācību programmas, kurās ņemta vērā jau 
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iegūtā kompetence. iegūtā kompetence, kā arī atzīta viņu 

iepriekšējā profesionālā pieredze. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Lai nodrošinātu saskaņotus 

kvalifikācijas sertificēšanas minimālos 

standartus un uzlabotu informācijas 

apmaiņu starp dalībvalstīm un šīs 

direktīvas īstenošanu, uzraudzību un 

novērtēšanu, ko veic Komisija, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

290. pantu pieņemt tiesību aktus, ar ko 

nosaka kompetences standartus, veselības 

stāvokļa standartus, praktisko eksāmenu 

standartus, standartus trenažieru 

apstiprināšanai un standartus, ar ko nosaka 

tādas Komisijas uzturētas datubāzes 

raksturlielumus un izmantošanas 

nosacījumus, kurā izmitina galveno datu 

kopiju saistībā ar Savienības kvalifikācijas 

sertifikātiem, darba uzskaites grāmatiņām, 

kuģa žurnāliem un atzītajiem 

dokumentiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 

veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 

atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 

līmenī. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

(24) Lai nodrošinātu saskaņotus 

kvalifikācijas sertificēšanas minimālos 

standartus un uzlabotu informācijas 

apmaiņu starp dalībvalstīm un šīs 

direktīvas īstenošanu, uzraudzību un 

novērtēšanu, ko veic Komisija, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

290. pantu pieņemt tiesību aktus, ar ko 

nosaka kompetences standartus, veselības 

stāvokļa standartus, praktisko eksāmenu 

standartus, standartus trenažieru 

apstiprināšanai un standartus, ar ko nosaka 

tādas Komisijas uzturētas datubāzes 

raksturlielumus un izmantošanas 

nosacījumus, kurā izmitina galveno datu 

kopiju saistībā ar Savienības kvalifikācijas 

sertifikātiem, darba uzskaites grāmatiņām, 

kuģa žurnāliem un atzītajiem 

dokumentiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 

veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 

atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 

līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 

rīkotas saskaņā ar principiem, kas 

noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 

nolīgumā par labāku likumdošanas 

procesu1a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, 

Eiropas Parlaments un Padome visus 

dokumentus saņem vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 

ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.  

 _____________ 
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 1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šī direktīva neattiecas uz personām, 

kuras iesaistītas šādu kuģu ekspluatācijā: 

2. Šī direktīva neattiecas uz personām, 

kuras: 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atpūtas kuģi; (a) kuģo sporta vai izklaides nolūkos; 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) prāmji, kas nepārvietojas 

patstāvīgi. 

(b) ir iesaistītas tādu prāmju 

ekspluatācijā, kas nepārvietojas patstāvīgi; 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) ir iesaistītas tādu kuģošanas 

līdzekļu ekspluatācijā, kurus izmanto 

bruņotie spēki, sabiedriskās kārtības 

uzturēšanas spēki, civilās aizsardzības 

dienesti, ūdensceļu administrācija, 

ugunsdzēsības dienesti un citi 
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neatliekamās palīdzības dienesti. 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 15. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15)  "kuģošanas laiks" ir laiks, ko klāja 

apkalpes locekļi pavadījuši uz kuģa 

braucienā pa iekšējiem ūdensceļiem un ko 

apstiprinājusi kompetentā iestāde; 

(15)  "kuģošanas laiks" ir laiks, ko klāja 

apkalpes locekļi pavadījuši uz kuģa 

braucienā pa iekšējiem 

ūdensceļiem,tostarp, ievērojot zināmus 

ierobežojumus, apmācības laiks ar 

simulatoru, kurš apstiprināts saskaņā ar 

19. pantu, un ko apstiprinājusi kompetentā 

iestāde;  

Pamatojums 

Apmācība ar simulatoru ir īpaši efektīva, gatavojoties sarežģītu un ārkārtas situāciju 

risināšanai, un līdz ar to, ievērojot noteiktus ierobežojumus, tā būtu jāieskaita darba 

pieredzē, kas nepieciešama, lai iegūtu kvalifikāciju. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a)  Dalībvalsts var atbrīvot kuģu 

vadītājus no pienākuma, kas izklāstīts 

1. punktā, ja minētie kuģu vadītāji 

darbojas tikai valsts iekšējos ūdensceļos, 

kuri nav savienoti ar citas dalībvalsts 

kuģojamo ūdensceļu tīklu. Dalībvalsts, 

kas piešķir atbrīvojumu, var izsniegt valsts 

kvalifikācijas sertifikātus, kurus var 

saņemt saskaņā ar nosacījumiem, kas 

atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 

vispārējiem nosacījumiem. Šie valsts 

kvalifikācijas sertifikāti ir derīgi tikai 

tādos valsts iekšējos ūdensceļos, kuri nav 

savienoti ar citas dalībvalsts kuģojamo 

ūdensceļu tīklu. 
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Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 

Komisija pieņem īstenošanas lēmumu, ar 

ko apstiprina ierosinātos pasākumus, ja 

tie atbilst šā panta un 18. panta 

noteikumiem, vai pretējā gadījumā prasa 

dalībvalstij grozīt vai nepieņemt ierosināto 

pasākumu. 

3. Sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 

ar 29. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, 

nosakot procedūru ierosināto pasākumu 

apstiprināšanai, ja tie atbilst šā panta un 

18. panta noteikumiem, vai pretējā 

gadījumā prasītu dalībvalstij grozīt vai 

nepieņemt ierosināto pasākumu. 

(Ar šo grozījumu ir paredzēts grozīt pantu par pilnvaru deleģēšanu, lai atsauktos uz šo 

punktu.) 

Pamatojums 

Iekšējo ūdensceļu, kuriem piemīt īpašs riska faktors, klasifikācija faktiski nozīmē, ka netiek 

atzītas saskaņotas kvalifikācijas par attiecīgo daļu. Lai atļautu šādas atkāpes, ir piemērotāk 

izmantot deleģēto aktu, nevis īstenošanas aktu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) lai atjauninātu Savienības 

kvalifikācijas sertifikātu, kas izsniegts klāja 

apkalpes locekļiem, ir sniegti pietiekami 

dokumentāri pierādījumi, kas minēti 10. 

panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā; 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

   

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Mācību programmas, pēc kuru 

apgūšanas tiek piešķirti diplomi vai 

sertifikāti, kas apliecina atbilstību 15. panta 

1. punktā minētajiem kompetences 

standartiem, apstiprina tās dalībvalsts 

kompetentās iestādes, kuras teritorijā ir 

nodibināta attiecīgā izglītības vai mācību 

iestāde. 

1. Dalībvalstis var izveidot mācību 

programmas personām, kas minētas 4., 5. 

un 6. pantā. Dalībvalstis nodrošina, ka 

šādas mācību programmas, pēc kuru 

apgūšanas tiek piešķirti diplomi vai 

sertifikāti, kas apliecina atbilstību 15. panta 

1. punktā minētajiem kompetences 

standartiem, apstiprina tās dalībvalsts 

kompetentās iestādes, kuras teritorijā 

attiecīgā izglītības vai mācību iestāde 

īsteno savas mācību programmas. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis atzīst diplomus vai 

sertifikātus, kas piešķirti pēc tādu mācību 

programmu pabeigšanas, kuras saskaņā 

ar 1. punktu ir apstiprinājušas citas 

dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piemērojot šo punktu, dalībvalstis izmanto 

objektīvus, pārredzamus, 

nediskriminējošus un samērīgus kritērijus. 

Piemērojot šo punktu, dalībvalstis izmanto 

objektīvus, pārredzamus, 

nediskriminējošus un samērīgus kritērijus, 

ņemot vērā vienlīdzīgu iespēju un 

dzimumu līdztiesības principus. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 3.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a  Dalībvalstis pēc iespējas 

nodrošina, ka citu dalībvalstu 

valstspiederīgajiem ir garantēta pieeja 

simulatoriem. 

Pamatojums 

Tā kā ne visu dalībvalstu rīcībā ir simulatori, šķiet loģiski, ka dalībvalstis, kurām tie ir, veic 

visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu citu dalībvalstu valstspiederīgajiem piekļuvi 

šiem simulatoriem gan pārbaudes, gan apmācības nolūkā. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Personas datu apstrādi var veikt tikai 

šādiem mērķiem: 

Personas datu apstrādi var veikt tikai 

saskaņā ar personas datu aizsardzības 

principiem, kas noteikti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 

95/46/EK1a un tikai šādiem mērķiem: 

 ______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. 

oktobra Direktīva 95/46/EK par personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 

šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 

31. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis ar citu dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm apmainās ar 

informāciju par kuģu ekspluatācijā 

iesaistīto personu sertifikāciju. 

2. Dalībvalstis ar citu dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm apmainās ar 

informāciju par kuģu ekspluatācijā 

iesaistīto personu sertifikāciju. To darot, 

tās pilnībā ievēro personas datu 

aizsardzības principus, kas noteikti 

Direktīvā 95/46/EK. 
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Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 15. panta 

1. un 4. punktā, 19. un 21. pantā un 23. 

panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 

no (*spēkā stāšanās dienas). 

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. 

punktā, 15. panta 1. un 4. punktā, 19. 

pantā, 21. pantā un 23. panta 1. un 2. 

punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 

piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs 

direktīvas spēkā stāšanās dienas]. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 

pirms piecu gadu laikposma beigām. 

Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 

pagarināta uz tāda paša ilguma 

laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 

vai Padome neiebilst pret šādu 

pagarinājumu vēlākais sešus mēnešus 

pirms katra laikposma beigām. 

Pamatojums 

Komisijai deleģēto pilnvaru ilgumam vajadzētu būt ierobežotam un abu likumdevēju iestāžu 

tiesībām atsaukt deleģēšanu vajadzētu būtu skaidri izklāstītām. 8. panta 3. punktam vajadzētu 

veidot deleģēto aktu, nevis īstenošanas aktu, un tādēļ to vajadzētu iekļaut 29. pantā par 

deleģējuma īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 

katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. 
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Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

32. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Viena gada laikā pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā Komisija pakāpeniski 

pieņem deleģētos aktus, ar ko nosaka: 

1. Viena gada laikā pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā Komisija pakāpeniski 

pieņem deleģētos un īstenošanas aktus, ar 

ko nosaka: 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek novērsts izlaidums, jo sekojošais saraksts arī attiecas uz īstenošanas 

aktiem, kas jāpieņem Komisijai. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

34. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Klāja apkalpes locekļi, kuri nav 

kuģa vadītāji un kuriem ir kvalifikācijas 

sertifikāts, ko dalībvalsts izsniegusi pirms 

datuma, kas ir pēc šīs direktīvas 35. pantā 

minētā transponēšanas perioda beigām, vai 

kuriem ir vienā vai vairākās dalībvalstīs 

atzīta kvalifikācija, var turpināt izmantot 

minēto sertifikātu vai kvalifikāciju ne ilgāk 

kā 10 gadus pēc minētā datuma. Šajā 

periodā klāja apkalpes locekļi, kuri nav 

kuģa vadītāji, var turpināt atsaukties uz 

Direktīvu 2005/36/EK, lai to kvalifikācijas 

atzītu citu dalībvalstu iestādes. Pirms šā 

perioda beigām šie apkalpes locekļi var 

iesniegt pieteikumu, lai saņemtu 

Savienības kvalifikācijas sertifikātu vai 

sertifikātu, ko izsniedz, piemērojot 9. panta 

2. punktu, kompetentajai iestādei, kura 

izsniedz šādus sertifikātus, ar nosacījumu, 

ka tie sniedz pietiekamus dokumentārus 

3. Klāja apkalpes locekļi, kuri nav 

kuģa vadītāji un kuriem ir kvalifikācijas 

sertifikāts, ko dalībvalsts izsniegusi pirms 

datuma, kas ir pēc šīs direktīvas 35. pantā 

minētā transponēšanas perioda beigām, vai 

kuriem ir vienā vai vairākās dalībvalstīs 

atzīta kvalifikācija, var turpināt izmantot 

minēto sertifikātu vai kvalifikāciju ne ilgāk 

kā 10 gadus pēc minētā datuma. Šajā 

periodā klāja apkalpes locekļi, kuri nav 

kuģa vadītāji, var turpināt atsaukties uz 

Direktīvu 2005/36/EK, lai to kvalifikācijas 

atzītu citu dalībvalstu iestādes. Pirms šā 

perioda beigām šie apkalpes locekļi var 

iesniegt pieteikumu, lai saņemtu 

Savienības kvalifikācijas sertifikātu vai 

sertifikātu, ko izsniedz, piemērojot 9. panta 

2. punktu, kompetentajai iestādei, kura 

izsniedz šādus sertifikātus, ar nosacījumu, 

ka tie sniedz pietiekamus dokumentārus 
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pierādījumus, kā minēts šīs direktīvas 10. 

panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā, un ar 

darba uzskaites grāmatiņas palīdzību 

pierāda, ka ir uzkrāts šāds kuģošanas laiks: 

pierādījumus, kā minēts šīs direktīvas 10. 

panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā, un ar 

darba uzskaites grāmatiņas vai kuģa 

žurnāla palīdzību pierāda, ka ir uzkrāts 

šāds kuģošanas laiks: 

Pamatojums 

Kuģa žurnāli arī ir līdzekļi, ar kuriem var reģistrēt kuģošanas laiku. Turklāt abi atsauces 

instrumenti 4. punktā tiek izskatīti vienādi.  

 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vēlākais [3 gadus pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā] dalībvalstīs stājas spēkā 

normatīvie un administratīvie akti, kas 

vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 

prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 

Komisijai minēto noteikumu tekstus. 

... [5 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā] dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie 

un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības. 

Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 

minēto noteikumu tekstus. 

Pamatojums 

Pretēji tam, ko varētu nozīmēt priekšlikuma nosaukums, jaunajā direktīvā ne tikai ir izveidota 

sistēma profesionālo kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai, bet arī saskaņotas visas iekšzemes 

ūdensceļu navigācijas mācību un kvalifikācijas procedūras. Līdz ar to ir jādod dalībvalstīm 

un profesionāļiem vairāk laika, lai pielāgotos. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

37. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm, kurās 

ir 3. pantā minētie iekšējie ūdensceļi. 
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Pamatojums 

Tāpat kā direktīvas par tehniskajām prasībām attiecībā uz kuģiem gadījumā šai direktīvai 

vajadzētu būt saistošai tikai dalībvalstīm, kurās ir attiecīgie iekšējie ūdensceļi. 
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