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ĪSS PAMATOJUMS

Ekipāžu apmācība uz kuģiem ir ārkārtīgi svarīga drošai kuģu ekspluatācijai jūrā un ostās. 
Kopēju kārtību jūrnieku apmācībai un sertifikācijai reglamentē Konvencija par jūrnieku 
sagatavošanu, diplomēšanu un sardzes pildīšanu (STCW konvencija). Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas 1978. gadā pieņemtajā konvencijā iekļauti arī noteikumi attiecībā uz 
sardzi un gatavību dežūrai, tostarp jūrnieku atpūtas laiku, un pašlaik to transponē ES tiesību 
aktos ar Direktīvu 2008/106/EK.  

STCW konvencijas pušu konferencē Manilā 2010. gadā tika uzsākta konvencijas visaptveroša 
pārskatīšana un ieviesti vairāki būtiski grozījumi („Manilas grozījumi”), kuri stājās spēkā 
2012. gada 1. janvārī. 

Komisijas priekšlikuma (COM(2011)0555) galvenais mērķis ir transponēt šos jaunākos 
Manilas grozījumus ES tiesību aktos, grozot Direktīvu 2008/106/EK. Kaut arī Transporta 
komiteja ir vadošā komiteja attiecībā uz Manilas grozījumu ieviešanu, tie ievērojamā apjomā 
attiecas arī uz jautājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību. 

Atzinuma projekta mērķis ir nodrošināt, ka šie jaunie ES noteikumi ir saderīgi ar pašlaik 
spēkā esošo attiecīgo tiesisko regulējumu un ar iepriekš panāktajiem nolīgumiem starp 
sociālajiem partneriem. 

Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs it īpaši ierosina atbalstīt un stiprināt Komisijas 
priekšlikumu attiecībā uz minimālajām atpūtas stundām un ierobežojumiem, kas attiecas uz 
iespējamām atkāpēm no nepieciešamā atpūtas laika jūrniekiem, kuri pilda sardzes 
pienākumus. Minimālais atpūtas periods nedrīkst būt mazāks par vismaz 10 stundām jebkurā 
24 stundu laikposmā un 77 stundām jebkurā 7 dienu laikposmā. 

Lai novērstu noguruma radītās briesmas, nav pieļaujami izņēmumi no ikdienā paredzētā 
atpūtas laika stundu skaita. Izņēmumi no nedēļā nepieciešamā atpūtas laika tiks atļauti vienīgi 
saskaņā ar stingriem nosacījumiem. Tātad tikai tad, ja sociālie partneri dažādās dalībvalstīs 
vienojas par zemāku iknedēļas atpūtas laikposmu nekā 77 stundas, ir iespējams izņēmums no 
vispārējā noteikuma. Tas nodrošina saskaņotību attiecībā uz noteikumiem par jūrnieku darba 
laiku (Direktīva 1999/63/EK).

Tomēr pat gadījumā, ja kopīgi izdodas vienoties par izņēmumiem no nedēļā paredzētā atpūtas 
laika, tos nav atļauts piemērot ilgāk par divām secīgām nedēļām, un ar noteikumu, ka 
minimālais atpūtas laiks ir ne mazāks kā 70 stundas jebkurā 7 dienu laikposmā. Turklāt 
starplaiks starp diviem šādu izņēmumu periodiem uz kuģa ir ne mazāks par divkāršu 
izņēmuma ilgumu. Tādējādi atzinumā tiek noteikts jūrnieku atpūtas absolūtais minimums, lai 
uzturētu drošību uz kuģiem. 
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Visas dalībvalstis ir konvencijas puses, 
un neviena no tām nav iebildusi pret 
Manilas grozījumiem, izmantojot šim 
nolūkam paredzēto procedūru. Tāpēc 
dalībvalstīm savi valsts noteikumi ir 
jāsaskaņo ar Manilas grozījumiem. No 
konflikta starp dalībvalstu starptautiskajām 
saistībām un to ES saistībām ir jāizvairās. 
Turklāt, ņemot vērā kuģniecības globālo 
raksturu, Savienības noteikumiem par 
jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu ir 
jāsaskan ar starptautiskajiem noteikumiem. 
Tātad, lai atspoguļotu Manilas grozījumus, 
būtu jāgroza daži Direktīvas 2008/106/EK 
noteikumi.

(4) Visas dalībvalstis ir konvencijas puses, 
un neviena no tām nav iebildusi pret 
Manilas grozījumiem, izmantojot šim 
nolūkam paredzēto procedūru. Tāpēc 
dalībvalstīm savi valsts noteikumi ir 
jāsaskaņo ar Manilas grozījumiem. No 
konflikta starp dalībvalstu starptautiskajām 
saistībām un to ES saistībām ir jāizvairās. 
Turklāt, ņemot vērā kuģniecības globālo 
raksturu, Savienības noteikumiem par 
jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu ir 
jāsaskan ar starptautiskajiem noteikumiem. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 7. septembra Direktīva 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu nepiedāvā piemērotu tiesisko 
regulējumu, lai noteiktu nepieciešamos 
standartus jūrnieku apmācībai un 
sertificēšanai. Tāpēc nepieciešami īpaši 
ES noteikumi. Tātad, lai atspoguļotu 
Manilas grozījumus, būtu jāgroza 
Direktīva 2008/106/EK.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē atšķirība starp Direktīvas 2008/106/EK un Direktīvas 2005/36/EK darbības jomām.

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Manilas konferencē konvencijas (5) Eiropas sociālie partneri ir vienojušies 
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dalībvalstis plānoja cita starpā noteikt 
objektīvus ierobežojumus attiecībā uz 
izņēmumiem, ko piemēro sardzes 
personāla un jūrnieku, kuri norīkoti ar 
drošumu, drošību un piesārņojuma 
novēršanu saistītu uzdevumu veikšanai, 
minimālajam atpūtas laikam. Šādi jauni 
noteikumi turklāt būtu jāiestrādā ES 
tiesību aktos. Tomēr būtu jāievēro arī 
noteikumi par jūrnieku atpūtas laiku, ko 
piemēro saskaņā ar Padomes 1999. gada 
21. jūnija Direktīvu 1999/63/EK un 
2009. gada 16. februāra 
Direktīvu 2009/13/EK. Turklāt izvēle 
atļaut izņēmumus būtu jāierobežo 
maksimālā ilguma, biežuma un apmēra 
ziņā. Tāpēc direktīvā būtu jāparedz 
attiecīgi noteikumi.

par minimālo atpūtas stundu skaitu, kas 
piemērojamas jūrniekiem, un ir pieņemta 
Padomes Direktīva 1999/63/EK, lai 
īstenotu šo vienošanos. Direktīvā 
1999/63/EK arī pieļauta iespēja atļaut 
izņēmumus attiecībā uz minimālo 
jūrnieku atpūtas stundu skaitu. Manilas 
konferencē konvencijas dalībvalstis plānoja 
cita starpā noteikt objektīvus 
ierobežojumus attiecībā uz izņēmumiem, 
ko piemēro sardzes personāla un jūrnieku, 
kuri norīkoti ar drošumu, drošību un 
piesārņojuma novēršanu saistītu uzdevumu 
veikšanai, minimālajam atpūtas laikam, lai 
tādējādi nepieļautu nogurumu. Šādi jauni 
noteikumi būtu jāiestrādā ES tiesību aktos, 
turklāt tā, lai nodrošinātu saskaņotību ar 
Direktīvu 1999/63/EK, kas grozīta ar 
Direktīvu 2009/13/EK.

Or. en

Pamatojums

Piemērojot iespējamos izņēmumus, kas paredzēti Direktīvā 2008/106/EK, ir jāievēro 
attiecīgie noteikumi Direktīvā 1999/63/EK, ar ko īsteno nolīgumu starp Eiropas sociālajiem 
partneriem.

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pieejamā statistika par Eiropas 
jūrniekiem nav pilnīga un bieži ir 
neprecīza, un tas politikas veidošanu šajā 
delikātajā nozarē padara vēl grūtāku. 
Detalizētu datu esība par jūrnieku 
sertificēšanu šo problēmu pilnībā 
neatrisinās, bet atvieglos gan. Saskaņā ar 
STCW konvenciju tās dalībvalstīm ir 
pienākums kārtot visu sertifikātu un 
indosamentu, to atkārtotu apstiprinājumu 
vai citu pasākumu, kas tos ietekmē, 
reģistru (Noteikums I/2(14)). Saskaņā ar 
Direktīvas 2008/106/EK 11. panta 

(7) Pieejamā statistika par Eiropas 
jūrniekiem nav pilnīga un bieži ir 
neprecīza, un tas politikas veidošanu šajā 
delikātajā nozarē padara vēl grūtāku. 
Detalizētu datu esība par jūrnieku 
sertificēšanu šo problēmu pilnībā 
neatrisinās, bet atvieglos gan. Saskaņā ar 
STCW konvenciju tās dalībvalstīm ir 
pienākums kārtot visu sertifikātu un 
indosamentu, to atkārtotu apstiprinājumu 
vai citu pasākumu, kas tos ietekmē, 
reģistru (Noteikums I/2(14)). Saskaņā ar 
Direktīvas 2008/106/EK 11. panta 
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4. punktu dalībvalstīm ir pienākums kārtot 
izdoto sertifikātu un indosamentu reģistru. 
Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku 
priekšstatu par nodarbinātības situāciju 
Eiropā, būtu jāprasa, lai dalībvalstis sūta 
Komisijai atlasītu informāciju, kas jau 
glabājas dalībvalstu jūrnieku sertifikātu 
reģistros. Šī informācija būtu jāizmanto 
statistikas nolūkos, un tai vajadzētu būt 
saskaņā ar Savienības datu aizsardzības 
prasībām. Tālab Direktīvā 2008/106/EK 
būtu jāparedz attiecīgi noteikumi.

4. punktu dalībvalstīm ir pienākums kārtot 
izdoto sertifikātu un indosamentu reģistru. 
Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku 
priekšstatu par nodarbinātības situāciju 
Eiropā, būtu jāprasa, lai dalībvalstis sūta 
Komisijai atlasītu informāciju, kas jau 
glabājas dalībvalstu jūrnieku sertifikātu 
reģistros. Šī informācija būtu jāierobežo 
līdz apjomam, kas nepieciešams uz 
pierādījumiem balstītas politikas 
veidošanai, tā būtu jāizmanto tikai 
statistikas nolūkos un to vajadzētu
apkopot, uzglabāt un analizēt, pilnībā 
ievērojot Savienības datu aizsardzības 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jānosaka mērķis datu nosūtīšanai uz Eiropas Komisiju, turklāt arī tāpēc, lai 
pareizi piemērotu datu aizsardzības tiesību aktus.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai datus par jūrnieku profesiju vāktu 
ar šā aroda un tehnoloģijas attīstību 
saskanīgā veidā, Direktīvas 2008/106/EK 
V pielikuma pielāgošanas sakarībā 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai. Deleģētie akti 
attiektos konkrēti uz tās informācijas 
saturu, kas sniedzama par indosamentiem, 
par kompetences vai profesionālās 
sagatavotības sertifikātiem un par to, cik un 
kādiem jūrniekiem sertifikāti izdoti vai 
indosēti, un ņemtu vērā minētā pielikuma 
prasības par datu aizsardzību. Turklāt, lai 
informācija par jūrniekiem būtu aktuāla, 
atbilstoša realitātei un spētu apmierināt arī 
jaunas statistiskās vajadzības, Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos 

(8) Lai datus par jūrnieku profesiju vāktu 
ar šā aroda un tehnoloģijas attīstību 
saskanīgā veidā, Direktīvas 2008/106/EK 
V pielikuma pielāgošanas sakarībā 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai. Deleģētie akti 
attiektos konkrēti uz noteikumu 
atjaunināšanu par tās informācijas saturu, 
kas sniedzama par indosamentiem, par 
kompetences vai profesionālās 
sagatavotības sertifikātiem un par to, cik un 
kādiem jūrniekiem sertifikāti izdoti vai 
indosēti, un ņemtu vērā minētā pielikuma 
prasības par datu aizsardzību. Turklāt, lai 
informācija par jūrniekiem būtu aktuāla, 
atbilstoša realitātei un spētu apmierināt arī 
jaunas statistiskās vajadzības, Komisijai 
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aktus, lai paredzētu noteikumus par to, kā 
dalībvalstīm vākt, glabāt un analizēt šāda 
tipa statistisko informāciju. Ir jo īpaši 
svarīgi, lai Komisija sagatavošanās darba 
laikā pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, gatavojot un 
sastādot deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
attiecīgo dokumentu iesniegšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos 
aktus, lai paredzētu noteikumus par to, kā 
dalībvalstīm vākt, glabāt un analizēt šāda 
tipa statistisko informāciju. Ir jo īpaši 
svarīgi, lai Komisija sagatavošanās darba 
laikā pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, gatavojot un 
sastādot deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
attiecīgo dokumentu iesniegšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Deleģēto aktu izmantošanu vajadzētu ierobežot tikai līdz apjomam, kāds nepieciešams 
informācijas sistēmu uzturēšanai līmenī, kurš atbilst jūrniecības nozares attīstībai.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2008/106/EK
1. pants – 41.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a „elektrotehnikas mehāniķis” ir 
kvalifikācija, kas jūrniekam piešķirta 
saskaņā ar I pielikuma III nodaļas 
noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz arī definīcija „elektrotehnikas mehāniķa” kvalifikācijai saskaņā ar I pielikuma 
III nodaļas noteikumiem.

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – f apakšpunkts – ievaddaļa
Direktīva 2008/106/EK
5. pants – 11. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Katrs sertifikāta kandidāts iesniedz 
pietiekamus pierādījumus:

11. Sertifikāta kandidāti iesniedz 
pietiekamus pierādījumus:

Or. en

Pamatojums

Jādod priekšroka formulējumam daudzskaitlī, jo tādējādi tiek aptverti gan vīriešu, gan 
sieviešu kandidāti, un tā var izvairīties no pārpratumiem, kas lielākajā valodu versiju daļā 
būtu iespējami, ja lietotu vienskaitļa formu.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – f apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
5. pants – 11. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) par savu identitāti; (a) par viņu identitāti,

Or. en

Pamatojums

Jādod priekšroka formulējumam daudzskaitlī, jo tādējādi tiek aptverti gan vīriešu, gan 
sieviešu kandidāti, un tā var izvairīties no pārpratumiem, kas lielākajā valodu versiju daļā 
būtu iespējami, ja lietotu vienskaitļa formu.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – f apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
5. pants – 11. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par to, ka viņa vecums nav mazāks par 
vecumu, kas paredzēts I pielikumā 
minētajos noteikumos, kuri attiecas uz 
sertifikātu, par ko iesniegts pieteikums;

(b) par to, ka viņu vecums nav mazāks par 
vecumu, kas paredzēts I pielikumā 
minētajos noteikumos, kuri attiecas uz 
sertifikātu, par ko iesniegts pieteikums;

Or. en
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Pamatojums

Jādod priekšroka formulējumam daudzskaitlī, jo tādējādi tiek aptverti gan vīriešu, gan 
sieviešu kandidāti, un tā var izvairīties no pārpratumiem, kas lielākajā valodu versiju daļā 
būtu iespējami, ja lietotu vienskaitļa formu.

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – f apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
5. pants – 11. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) par to, ka viņš atbilst STCW kodeksa 
A-I/9. iedaļā noteiktajiem medicīniskās 
atbilstības standartiem;

(c) par to, ka viņi atbilst noteiktajiem 
medicīniskās atbilstības standartiem, kas 
piemērojami attiecībā uz konkrētiem 
veicamajiem pienākumiem;

Or. en

Pamatojums

Jādod priekšroka formulējumam daudzskaitlī, jo tādējādi tiek aptverti gan vīriešu, gan 
sieviešu kandidāti, un tā var izvairīties no pārpratumiem, kas lielākajā valodu versiju daļā 
būtu iespējami, ja lietotu vienskaitļa formu. Turklāt jāuzsver, ka medicīnisko atbilstību var 
novērtēt tikai saistībā ar konkrētiem veicamajiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – f apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
5. pants – 11. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) par to, ka viņš atbilst kompetences 
standartiem, kas paredzēti I pielikumā
minētajos noteikumos attiecībā uz statusu, 
funkcijām un līmeņiem, kas jānorāda 
sertifikāta indosamentā.

(e) par to, ka viņi atbilst kompetences 
standartiem, kas paredzēti I pielikumā 
minētajos noteikumos attiecībā uz statusu, 
funkcijām un līmeņiem, kas jānorāda 
sertifikāta indosamentā.

Or. en
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Pamatojums

Jādod priekšroka formulējumam daudzskaitlī, jo tādējādi tiek aptverti gan vīriešu, gan 
sieviešu kandidāti, un tā var izvairīties no pārpratumiem, kas lielākajā valodu versiju daļā 
būtu iespējami, ja lietotu vienskaitļa formu.

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – i daļa
Direktīva 2008/106/EK
10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visas darbības, kas saistītas ar 
sagatavošanu, kompetences novērtēšanu, 
sertificēšanu, tostarp medicīnisko 
sertificēšanu, indosamentu un atkārtotu 
apstiprinājumu izdošanu un ko veic 
nevalstiskās aģentūras vai dalībvalstu 
pilnvarotas iestādes, pastāvīgi tiek 
uzraudzītas ar kvalitātes standartu sistēmas 
starpniecību, lai nodrošinātu noteiktu 
mērķu sasniegšanu, tostarp tādu mērķu, kas 
attiecas uz pasniedzēju un eksaminētāju 
kvalifikāciju un pieredzi;

(a) visas darbības, kas saistītas ar 
sagatavošanu, kompetences novērtēšanu, 
sertificēšanu, tostarp medicīnisko 
sertificēšanu, indosamentu un atkārtotu 
apstiprinājumu izdošanu un ko veic 
nevalstiskās aģentūras vai dalībvalstu 
pilnvarotas iestādes, pastāvīgi tiek 
uzraudzītas ar kvalitātes standartu sistēmas 
starpniecību, lai nodrošinātu noteiktu 
mērķu sasniegšanu, tostarp tādu mērķu, kas 
attiecas uz pasniedzēju un eksaminētāju 
kvalifikāciju un pieredzi, saskaņā ar 
STCW kodeksa A-I/6 un A-I/8 iedaļas 
noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Šajā punktā ir pārņemts teksts no STCW konvencijas I/8 iedaļas un būtu jāatgādina, ka 
piemērojamas STCW kodeksa A daļas attiecīgās iedaļas.

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – ia daļa (jauna)
Direktīva 2008/106/EK
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
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„b) pastāv kvalitātes standartu sistēma, 
ja tādas darbības veic valdības 
aģentūras vai iestādes saskaņā ar STCW 
kodeksa A-I/6 un A-I/8 iedaļas 
noteikumiem;”

Or. en

Pamatojums

Šajā punktā ir pārņemts teksts no STCW konvencijas I/8 iedaļas un būtu jāatgādina, ka 
piemērojamas STCW kodeksa A daļas attiecīgās iedaļas.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – ii daļa
Direktīva 2008/106/EK
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir skaidri noteikti izglītības un 
sagatavotības mērķi un ar tiem saistītie 
kompetences standarti, kas jāsasniedz, un 
tajos ir noteikti zināšanu, izpratnes un 
prasmju līmeņi atbilstīgi eksāmeniem un 
novērtējumiem, kas prasīti saskaņā ar 
STCW konvenciju. Mērķus un attiecīgos 
kvalitātes standartus dažādiem kursiem 
un sagatavošanas programmām var 
precizēt atsevišķi, un tie attiecas uz 
sertificēšanas sistēmas vadību;

(c) ir skaidri noteikti izglītības un 
sagatavotības mērķi un ar tiem saistītie 
kompetences standarti, kas jāsasniedz, un 
tajos ir noteikti zināšanu, izpratnes un 
prasmju līmeņi atbilstīgi eksāmeniem un 
novērtējumiem, kas prasīti saskaņā ar 
STCW konvenciju.

Or. en

Pamatojums

Pēdējo teikumu var svītrot, jo šāds saturs jau ietverts Direktīvas 2008/106/EK 10. panta 
1. punkta d) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – iia daļa (jauna)
Direktīva 2008/106/EK
10. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) pievieno šādu 2.a daļu:
„Pirmajā daļā minētos kvalitātes 
standartus un kvalitātes standartu 
sistēmas izstrādā un ievieš, 
nepieciešamības gadījumā ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 18. jūnija ieteikumu par 
Eiropas kvalitātes nodrošināšanas 
pamatprincipu ietvarstruktūras 
izveidošanu profesionālajai izglītībai un 
apmācībām un ar to saistītos pasākumus, 
ko pieņēmušas dalībvalstis.”

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina saskaņošana ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem profesionālās izglītības un 
apmācības kvalitātes nodrošināšanas jomā.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Direktīva 2008/106/EK
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izstrādā medicīniskās 
atbilstības standartus jūrniekiem un 
medicīniskā sertifikāta izdošanas 
procedūras saskaņā ar šā panta un STCW 
kodeksa A-I/9. iedaļas noteikumiem.

1. Katra dalībvalsts izstrādā medicīniskās 
atbilstības standartus jūrniekiem un 
medicīniskā sertifikāta izdošanas 
procedūras saskaņā ar šā panta un STCW 
kodeksa A-I/9. iedaļas noteikumiem.
Nosakot medicīniskās atbilstības 
standartus, būtu jāņem vērā arī 
norādījumi, kas sniegti STCW kodeksa B-
I/9 iedaļā.

Or. en

Pamatojums

Lai gan STCW kodeksa B-I/9 iedaļas ievērošana STCW konvencijas pusēm nav obligāta, tajā 
sniegtas ļoti noderīgas un atbilstošas norādes medicīniskās atbilstības standartu izstrādei.
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Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2008/106/EK
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visi sertifikāta kandidāti: 4. Medicīniskās atbilstības sertifikāta 
kandidāti:

Or. en

Pamatojums

Jādod priekšroka formulējumam daudzskaitlī, jo tādējādi tiek aptverti gan vīriešu, gan 
sieviešu kandidāti, un tā var izvairīties no pārpratumiem, kas lielākajā valodu versiju daļā 
būtu iespējami, ja lietotu vienskaitļa formu. Turklāt skaidrības labad būtu jāpievieno arī 
vārds „medicīniskās”.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Direktīva 2008/106/EK
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iesniedz pietiekamus pierādījumus par 
savu identitāti un

(b) iesniedz pietiekamus pierādījumus par 
viņu identitāti un

Or. en

Pamatojums

Jādod priekšroka formulējumam daudzskaitlī, jo tādējādi tiek aptverti gan vīriešu, gan 
sieviešu kandidāti, un tā var izvairīties no pārpratumiem, kas lielākajā valodu versiju daļā 
būtu iespējami, ja lietotu vienskaitļa formu.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Direktīva 2008/106/EK
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts



PE480.883v02-00 14/18 PA\895268LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbilst dalībvalsts noteiktajiem 
piemērojamajiem medicīniskās atbilstības 
standartiem.

(c) atbilst dalībvalsts noteiktajiem 
medicīniskās atbilstības standartiem, kas 
piemērojami attiecībā uz konkrētiem 
veicamajiem pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka medicīnisko atbilstību var novērtēt tikai saistībā ar konkrētiem veicamajiem 
pienākumiem.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Direktīva 2008/106/EK
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nosaka un ievieš atpūtas laiku sardzes 
personālam un tiem, kuru pienākumos 
ietilpst drošuma, drošības un piesārņojuma 
novēršanas pienākumi saskaņā ar 3. līdz 
15. punktu;

(a) nosaka un ievieš atpūtas laiku sardzes 
personālam un tiem, kuru pienākumos 
ietilpst drošuma, drošības un piesārņojuma 
novēršanas pienākumi saskaņā ar 3. līdz 
13. punktu;

Or. en

Pamatojums

Nepareizā norāde uz attiecīgajiem punktiem ir jālabo.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Direktīva 2008/106/EK
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 4. un 5. punktā noteiktās 
prasības attiecībā uz atpūtas laiku nav 
jāievēro ārkārtas situācijās vai mācību 

6. Šā panta 4. un 5. punktā noteiktās 
prasības attiecībā uz atpūtas laiku nav 
jāievēro ārkārtas situācijās vai citos līdzīga 
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trauksmes gadījumā vai citos līdzīga 
svarīguma apstākļos. Kopsapulces, 
ugunsdzēsības un kuģa pamešanas mācību 
trauksmes, kā arī mācību trauksmes, ko 
paredz valsts tiesību akti un starptautiskie 
instrumenti, rīko tādā veidā, lai līdz 
minimumam samazinātu to ietekmi uz 
atpūtas laiku un neradītu nogurumu.

svarīguma apstākļos. Kopsapulces, 
ugunsdzēsības un kuģa pamešanas mācību 
trauksmes, kā arī mācību trauksmes, ko 
paredz valsts tiesību akti un starptautiskie 
instrumenti, rīko tādā veidā, lai līdz 
minimumam samazinātu to ietekmi uz 
atpūtas laiku un neradītu nogurumu.

Or. en

Pamatojums

STCW konvencijas tekstā mācību trauksmes gadījumi nav paredzēti.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Direktīva 2008/106/EK
15. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Pienācīgi ievērojot vispārējos darba 
ņēmēju veselības aizsardzības un drošības 
principus, dalībvalstis var atļaut vai 
reģistrēt koplīgumus, kas pieļauj 
izņēmumus no 4. punkta b) apakšpunktā 
un 5. punktā noteiktā vajadzīgā atpūtas 
laika, ja atpūtas laiks ir ne mazāks kā 70 
stundas jebkurā septiņu dienu laikposmā. 
Šādos izņēmumos, ciktāl tas iespējams, 
saskaņā ar Direktīvu 1999/63/EK ievēro 
noteiktās normas, bet tajos var paredzēt 
biežākus vai garākus atvaļinājumus vai 
kompensācijas atvaļinājuma piešķiršanu, 
kā arī iespēju robežās būtu jāievēro 
norādījumi par noguruma novēršanu, kas 
paredzēti STCW kodeksa B-VIII/1. iedaļā.

11. Saskaņā ar Direktīvu 1999/63/EK ir 
pieļaujami izņēmumi no 4. un 5. punktā 
noteiktā vajadzīgā atpūtas laika attiecībā 
uz jūrniekiem, kurus norīko pildīt sardzes 
virsnieka pienākumus vai ierindas 
jūrniekiem, kuri norīkoti sardzē, kā arī uz 
tiem jūrniekiem, kuri norīkoti pildīt 
drošuma, piesārņojuma novēršanas un 
drošības pienākumus. Pienācīgi ievērojot 
vispārējos darba ņēmēju veselības 
aizsardzības un drošības principus, 
dalībvalstīm var būt savi normatīvie akti, 
noteikumi vai procedūra, kā kompetentā
iestāde var apstiprināt vai reģistrēt 
koplīgumus, kas pieļauj izņēmumus no 
vajadzīgā atpūtas laika. Šādos izņēmumos 
cik iespējams ievēro noteiktās normas, bet 
tajos var paredzēt biežākus vai garākus 
atvaļinājumus vai kompensācijas 
atvaļinājuma piešķiršanu jūrniekiem, 
kurus norīko sardzē, vai jūrniekiem, kuri 
strādā uz kuģa īsos pārbraucienos. 
Tomēr, lai novērstu noguruma radītās 
briesmas, nav pieļaujami izņēmumi no 
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ikdienā paredzētā atpūtas laika stundu 
skaita, kas minēts 4. punkta a) 
apakšpunktā, un, saistībā ar izņēmumiem 
attiecībā uz 4. punkta b) apakšpunktā un 
5. punktā paredzētā nepieciešamā atpūtas 
stundu skaita, ir jāņem vērā 12. un 
13. punktā noteiktie ierobežojumi. 
Saistībā ar šādiem izņēmumiem būtu 
jāievēro norādījumi par noguruma 
novēršanu, kas paredzēti STCW kodeksa 
B-VIII/1. iedaļā.

Or. en

Pamatojums

Piemērojot iespējamos izņēmumus, kas paredzēti Direktīvā 2008/106/EK, ir jāievēro 
attiecīgie noteikumi Direktīvā 1999/63/EK, ar ko īsteno nolīgumu starp Eiropas sociālajiem 
partneriem, un jānodrošina saskaņošana ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem. Būtu arī 
jāprecizē, ka, lai gan ir jānodrošina sociālo partneru autonomija ES un valstu līmenī, tomēr 
ir nepieciešami objektīvi ierobežojumi attiecībā uz minimālo atpūtas stundu skaitu jūrniekiem, 
kuri veic īpašus uzdevumus, lai tādējādi nepieļautu noguruma rašanos.

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Direktīva 2008/106/EK
15. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Iepriekš 11. punktā minētie izņēmumi 
no 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā 
nedēļas atpūtas laika nav pieļaujami ilgāk 
par divām secīgām nedēļām. Divu šādu 
izņēmumu starplaiks uz kuģa ir ne mazāks 
par divkāršu izņēmuma ilgumu.

12. Iepriekš 11. punktā minētie izņēmumi 
no 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā 
minimālā nedēļas atpūtas laika pieļaujami 
ne ilgāk par divām secīgām nedēļām, un ar 
noteikumu, ka minimālais atpūtas laiks ir 
ne mazāks par 70 stundām jebkurā 
7 dienu laikposmā. Turklāt divu šādu 
izņēmumu starplaiks uz kuģa ir ne mazāks 
par divkāršu izņēmuma ilgumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņots ar 21. grozījumu. Turklāt vajadzētu uzlabot teksta skaidrību.
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Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Direktīva 2008/106/EK
15. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Atbilstīgi 11. punktā minētajai iespējai 
pieļaut izņēmumus no 5. punkta prasībām 
atpūtas laiku, kas paredzēts 4. punkta 
a) apakšpunktā, drīkst sadalīt ne vairāk kā 
trijās daļās, no kuriem viena ilgst vismaz 
6 stundas un neviena no abām pārējām
daļām nav mazāka par vienu stundu. 
Secīgus atpūtas posmus atdalošais 
starplaiks nav ilgāks par 14 stundām. 
Izņēmumu ilgums nepārsniedz divus 
24 stundu laikposmus jebkurā 7 dienu 
laikposmā.

13. Atbilstīgi 11. punktā minētajai iespējai 
pieļaut izņēmumus no 5. punkta prasībām 
minimālo atpūtas laiku jebkurā 24 stundu 
laikposmā, kas paredzēts 4. punkta 
a) apakšpunktā, drīkst sadalīt ne vairāk kā 
trijos atpūtas laikposmos, no kuriem viens
ilgst vismaz 6 stundas un neviens no abiem
pārējiem posmiem nav īsāks par vienu 
stundu. Secīgus atpūtas posmus atdalošais 
starplaiks nav ilgāks par 14 stundām. 
Izņēmumu ilgums nepārsniedz divus 
24 stundu laikposmus jebkurā 7 dienu 
laikposmā.

Or. en

Pamatojums
Grozījums saskaņots ar 21. un 22. grozījumu. Turklāt vajadzētu uzlabot teksta skaidrību.

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Direktīva 2008/106/EK
25.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai noteiktu 
pienācīgus pasākumus šīs informācijas 
vākšanai, glabāšanai un analīzei.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai noteiktu 
pienācīgus pasākumus šīs informācijas 
vākšanai, glabāšanai un analīzei saskaņā 
ar datu aizsardzības prasībām, kas 
noteiktas spēkā esošajos ES tiesību aktos.
Kad vien iespējams, informāciju vajadzētu 
paziņot, apkopot, uzglabāt un izvērtēt 
anonīmā formātā; tas pats attiecas uz 
rezultātu izplatīšanu, kuri iegūti, 
analizējot šo informāciju.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāuzsver nepieciešamība ievērot datu aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2008/106/EK
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota atbilstīgi 
27.a pantam pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šīs direktīvas V pielikumu groza 
attiecībā uz konkrēta un atbilstīga satura, 
tostarp detalizētu, informāciju, kuras
paziņotājām jābūt dalībvalstīm, un 
vienlaikus ievēro datu aizsardzības 
prasības.

Komisija ir pilnvarota atbilstīgi 
27.a pantam pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šīs direktīvas V pielikumu groza 
attiecībā uz tās informācijas konkrētu un 
atbilstīgu saturu un detaļām, kura
dalībvalstīm jāpaziņo, vienlaikus ievērojot
datu aizsardzības prasības, kas noteiktas 
spēkā esošajos ES tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver nepieciešamība ievērot datu aizsardzības pasākumus.


