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Karoga valsts atbildība attiecībā uz Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko 
īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas 
Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada 
Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK, izpildi

Direktīvas priekšlikums
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Grozījums Nr. 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Efektīvas sistēmas izveidē jūras darba 
apstākļu pārbaudei dalībvalstis attiecīgā 
gadījumā var atļaut pārbaudes veikt 
publiskā sektora iestādēm vai citām 
organizācijām (tostarp tām, kas atrodas 
citā dalībvalstī, ja tā piekrīt), kuras tās 
atzīst par kompetentām un neatkarīgām. 
Visos gadījumos dalībvalsts paliek pilnībā 
atbildīga par attiecīgo jūrnieku darba un 
dzīves apstākļiem uz kuģiem, kas kuģo ar 
tās karogu.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir pārstrukturēt referentes ierosināto grozījumu. ES nav tiesiska pamata 
ieviest prasības par sertifikāciju. Sertifikācijas tiesiskais pamats ir atvasināts no SDO 
Konvencijas par darbu jūrniecībā un dalībvalstu tiesību aktiem, ar kuriem šī konvencija 
stājas spēkā. Komisijas priekšlikums paredz īstenot sociālo partneru nolīgumu, nevis SDO 
Konvenciju par darbu jūrniecībā. Tādēļ direktīva nesniedz tiesisko pamatu sertifikātu, jo īpaši 
jūras darbaspēka sertifikāta, izsniegšanai.

Grozījums Nr. 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Katra dalībvalsts nosaka skaidrus 
mērķus un standartus, kas attiecas uz tās 
pārbaudes sistēmu pārvaldību, kā arī 
atbilstīgas vispārējās procedūras, lai 
novērtētu, kādā apjomā ir īstenoti šie 
mērķi un standarti.
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Grozījums Nr. 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Pārbaužu starplaiks nepārsniedz trīs 
gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personāls, kas 
atbild par Direktīvas 2009/13/EK 
pienācīgu īstenošanu, ir apmācīts, 
kompetents, tam ir darba uzdevumi, 
pilnvaras, statuss un neatkarība, kāda ir 
nepieciešama vai vēlama, lai spētu veikt 
minēto pārbaudi un nodrošināt atbilstību 
minētajai direktīvai.

1. Dalībvalsts nodrošina, ka citas 3. panta 
1.b punktā minētās iestādes vai citas 
organizācijas un to personāls, kas 
pārbauda Direktīvas 2009/13/EK 
pienācīgu īstenošanu, ir apmācīts, 
kompetents, tam ir darba uzdevumi, 
pilnvaras, statuss un neatkarība, kāda ir 
nepieciešama vai vēlama, lai spētu veikt 
minēto pārbaudi un nodrošināt atbilstību 
minētajai direktīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katra dalībvalsts izveido:
a) sistēmu, kas nodrošinātu atzītu 
organizāciju veiktā darba atbilstību un 
kas satur informāciju par visiem 
piemērojamiem valsts normatīvajiem 
aktiem un attiecīgajiem starptautiskajiem 
instrumentiem; kā arī
b) procedūras saziņai ar šīm 
organizācijām un šādu organizāciju 
pārraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts saņem sūdzību, kuru tā 
neuzskata par acīmredzami nepamatotu, 
vai iegūst pierādījumus, ka kuģis, kas kuģo 
ar tās karogu, neatbilst 
Direktīvas 2009/13/EK prasībām vai ka 
pastāv tās īstenošanas pasākumu nopietnas 
nepilnības, attiecīgā dalībvalsts veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai izmeklētu šo 
jautājumu, un nodrošina, ka tiek veikti 
pasākumi, lai labotu visas konstatētās 
nepilnības.

1. Ja dalībvalsts saņem sūdzību, kuru tā 
neuzskata par acīmredzami nepamatotu, 
par konvencijā ietvertajām 
starptautiskajām darba tiesībām vai par 
Direktīvas 2009/13/EK noteikumiem, 
attiecīgā dalībvalsts veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai izmeklētu šo jautājumu un 
nodrošinātu, ka tiek veikti pasākumi, lai 
labotu visas konstatētās nepilnības.

Ja dalībvalsts pārbaudes laikā iegūst 
pierādījumus, ka kuģis, kas kuģo ar tās 
karogu, neatbilst Direktīvas 2009/13/EK 
prasībām vai ka pastāv tās īstenošanas 
pasākumu nopietnas nepilnības, attiecīgā 
dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai izmeklētu šo jautājumu un nodrošinātu, 
ka tiek veikti pasākumi, lai labotu visas 
konstatētās nepilnības.
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Grozījums Nr. 70
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbildīgās personas, kas nodarbojas ar 
sūdzībām, visus sūdzību avotus par 
apdraudējumu vai trūkumiem attiecībā uz 
jūrnieku darba un dzīves apstākļiem vai par 
likumu un noteikumu pārkāpumiem 
uzskata par konfidenciāliem un nesniedz 
nekādas norādes kuģa īpašniekam, kuģa 
īpašnieka pārstāvim vai kuģa operatoram, 
ka pārbaude tika veikta šādas sūdzības 
rezultātā.

2. Atbildīgās personas visus sūdzību avotus 
par apdraudējumu vai trūkumiem attiecībā 
uz jūrnieku darba un dzīves apstākļiem vai 
par likumu un noteikumu pārkāpumiem 
uzskata par konfidenciāliem un nesniedz 
nekādas norādes kuģa īpašniekam, kuģa 
īpašnieka pārstāvim vai kuģa operatoram, 
ka pārbaude tika veikta šādas sūdzības 
rezultātā.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a punkts
Pārskatīšanas klauzula

Komisija no konvencijas spēkā stāšanās 
dienas nodrošina, ka tā tiek iekļauta 
Savienības tiesību aktos un piemērota 
dalībvalstīs. Komisija šajā nolūkā pieņem 
vajadzīgos pasākumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 72
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Pārbaude un īstenošana

Katra dalībvalsts saglabā savu sistēmu 
jūrnieku apstākļu pārbaudei uz kuģiem, 
kas kuģo ar tās karogu, ar kuru tostarp 
pārbauda, vai attiecīgā gadījumā tiek 
veikti pasākumi attiecībā uz jūras 
darbaspēka atbilstības deklarācijā 
noteiktajiem darba un dzīves apstākļiem 
un tiek ievērotas Direktīvas 2009/13/EK 
prasības.

Or. en


