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_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) 153. pants paredz, ka Eiropas 

Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru ar direktīvām var 

noteikt minimālās prasības, kas 

pakāpeniski jāievieš un kuru mērķis ir 

uzlabot darba apstākļus, darba ņēmēju 

aizsardzību darba līguma izbeigšanas 

gadījumā, sekmēt darba ņēmēju 

informēšanu un apspriešanos ar tiem un 

uzlabot darba vidi nolūkā aizsargāt darba 

ņēmēju veselību un drošību. Jāizvairās ar 

šādām direktīvām uzlikt administratīvus, 

finansiālus un juridiskus ierobežojumus, 

kas traucētu veidoties un attīstīties 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) 153. pants paredz, ka Eiropas 

Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru ar direktīvām var 

noteikt minimālās prasības, kuras 

pakāpeniski jāievieš un kuru mērķis ir 

uzlabot darba apstākļus, darba ņēmēju 

aizsardzību darba līguma izbeigšanas 

gadījumā, sekmēt darba ņēmēju 

informēšanu un apspriešanos ar tiem un 

uzlabot darba vidi nolūkā aizsargāt darba 

ņēmēju veselību un drošību. Jāizvairās ar 

šādām direktīvām noteikt nesamērīgas 

izmaksas, administratīvus un juridiskus 

ierobežojumus, kas traucētu veidoties un 

attīstīties mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem un ģimeņu uzņēmumiem, 

kuri ir ilgtspējīgas un iekļaujošas 

izaugsmes virzītājspēki un Eiropas 

Savienībā nodrošina 85 % no visām 
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jaunajām darbvietām.  

 

Grozījums Nr.  2 

 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Jau 2006. gadā Komisija Zaļajā 

grāmatā „Ceļā uz turpmāko ES 

jūrniecības politiku” uzsvēra, cik svarīgi 

ir izstrādāt integrētu tiesisko regulējumu, 

lai uzlabotu šīs nozares konkurētspēju. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ciktāl minēto atkāpju esība un/vai 

iespēja tādas noteikt nav objektīvi 

pamatota, tās būtu jāatceļ. 

(3) Ja minēto atkāpju esamība un/vai 

iespēja tādas noteikt nav objektīvi 

pamatota un tās rada diskriminējošas 

situācijas jūrniekiem, pasākumi, ar 

kuriem ievieš šādas atkāpes būtu jāatceļ.  

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Šā brīža juridiskā situācija rada pamatu 

nevienlīdzīgai attieksmei pret vienas 

kategorijas darba ņēmējiem dažādās 

dalībvalstīs atkarībā no tā, vai valsts 

piemēro vai nepiemēro līdzšinējos tiesību 

aktos atļautos izņēmumus un atkāpes. 

Ievērojams skaits dalībvalstu atkāpes ir 

izmantojušas ierobežotā apmērā. 

(5) Šā brīža juridiskā situācija, ko daļēji ir 

radījis jūrnieka profesijas specifiskais 

raksturs, rada pamatu nevienlīdzīgai 

attieksmei vienas kategorijas darba 

ņēmējiem dažādās dalībvalstīs atkarībā no 

tā, vai valsts piemēro vai nepiemēro 

līdzšinējos tiesību aktos atļautos 

izņēmumus un atkāpes. Ievērojams skaits 

dalībvalstu izņēmumus un atkāpes ir 
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izmantojušas ierobežotā apmērā, un 

astoņas dalībvalstis1a tos nav izmantojušas 

vispār un uz jūrniekiem attiecina 

koplīgumus, kas nodrošina zināmu 

aizsardzību. Turklāt tas, ka 2013. gada 

augustā stājās spēkā SDO Konvencija par 

darbu jūrniecībā, ir solis pareizā virzienā, 

lai starptautiskā līmenī nodrošinātu 

līdzvērtīgus konkurences apstākļus 

attiecībā uz dažām, bet ne visām 

darbinieku tiesībām. Izņēmumi rada arī 

negodīgu konkurenci starp dalībvalstīm, 

kas ir jānovērš, un Savienībā jānodrošina 

līdzvērtīgi konkurences apstākļi. 

 __________________ 

 1a Bulgārija, Čehijas Republika, Spānija, 

Francija, Austrija, Polija, Slovēnija un 

Zviedrija. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) “Zilajā grāmatā”28 tika uzsvērta 

nepieciešamība radīt Eiropas iedzīvotājiem 

vairāk kvalitatīvu darbvietu jūrniecības 

nozarē un tas, cik svarīgi ir uzlabot darba 

apstākļus uz kuģiem. 

(7) Šī direktīva pilnībā atbilst Zilajai 

grāmatai, kurā ir uzsvērta nepieciešamība 

radīt Eiropas iedzīvotājiem vairāk 

kvalitatīvu darbvietu jūrniecības nozarē un 

tas, cik svarīgi ir uzlabot darba apstākļus 

uz kuģiem, inter alia, investējot 

pētniecībā, izglītībā, apmācībā, veselībā 

un drošībā. 

_________________  

28 COM(2007) 575, galīgā redakcija, 

10.10.2007. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Šī direktīva ir saskaņā arī ar 

stratēģiju „Eiropa 2020” un ar tās 

mērķiem nodarbinātības jomā, kā arī ar 

Komisijas stratēģiju, kas izklāstīta 

paziņojumā „Jaunu prasmju un darba 

vietu programma. Eiropas ieguldījums 

ceļā uz pilnīgu nodarbinātību”1a. 

 __________________ 

 1a COM(2010)0682. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

7.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7b) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 

"Jūras nozaru izaugsme un izaugsmes 

noturību veicinošās iespējas” jūras 

nozaru ekonomika nodrošina apmēram 

5,4 miljonus darbvietu un rada bruto 

pievienoto vērtību gandrīz EUR 

500 miljardu gadā1a. 

 __________________ 

 1a (COM(2012)0494). 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (8a) Jūrniecības un zvejniecības nozares 

sociālie partneri ir panākuši būtisku 

vienošanos par šīs direktīvas pareizu 

īstenošanu. Šāda vienošanās ir labs 

līdzsvars starp nepieciešamību uzlabot 

jūrnieku darba apstākļus un ņemt vērā 

attiecīgās nozares īpatnības. 
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Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību 

pēdējo gadu laikā, jo īpaši komunikāciju 

tehnoloģiju jomā, būtu jāatjaunina prasības 

par informāciju un konsultācijām. 

(9) Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību 

pēdējo gadu laikā, jo īpaši komunikācijas 

tehnoloģiju jomā, būtu jāatjaunina un 

visatbilstīgākajā veidā jāpiemēro prasības 

par informēšanu un konsultācijām, tostarp 

par jaunajām tehnoloģijām attālinātai 

komunikācijai. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Būtu jāievēro jūrnieku tiesības, kas 

ietvertas šajā direktīvā un ko dalībvalstis 

atzinušas ar valstu tiesību aktiem, ar 

kuriem īsteno Direktīvu 2008/94/EK, 

2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un/vai 

2001/23/EK. 

(10) Būtu jāievēro jūrnieku tiesības, kas 

ietvertas šajā direktīvā un ko dalībvalstis 

atzinušas ar valstu tiesību aktiem, ar 

kuriem īsteno Direktīvu 2008/94/EK, 

2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un/vai 

2001/23/EK. Šīs direktīvas transponēšana 

nekādā gadījumā nedrīkstētu attaisnot 

jebkādu regresu attiecībā uz pastāvošo 

situāciju dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (11a) Jūrniekiem ir tiesības uz drošības 

standartiem atbilstošu un stabilu darba 

vietu un viņiem būtu jānodrošina taisnīgi 

nodarbinātības noteikumi un pienācīgi 

darba un dzīves apstākļi, tostarp sociālā 
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aizsardzība un profesionālā apmācība.  

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) SDO 2006. gada Konvencijā par 

darbu jūrniecībā ir noteiktas jūrnieku 

tiesības uz pienācīgiem darba apstākļiem 

daudzās jomās, saskaņotas tiesības un 

darba aizsardzība visiem jūrniekiem 

neatkarīgi no viņu valstspiederības un 

kuģa karoga. Konvencijas mērķis ir 

nodrošināt gan pienācīgus darba 

apstākļus jūrniekiem, gan godīgu 

konkurenci kuģu īpašniekiem, piemērojot 

to visās pasaules valstīs. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

11.c apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (11c) Savienībai būtu vienmēr jācenšas 

uzlabot darba un dzīves apstākļus uz 

kuģiem un izmantot inovācijas potenciālu, 

lai jūrniecības nozare kļūtu pievilcīgāka 

Savienības jūrniekiem, tostarp gados 

jauniem darba ņēmējiem. Tādēļ Komisijai 

būtu jāizstrādā programma, kas mudinātu 

gados jaunus darba ņēmējus iesaistīties 

šajā nozarē. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

11.d apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (11d) Savienībai būtu jācenšas uzlabot 

interneta komunikācijas tehnoloģijas uz 

kuģiem, piemēram, veicinot interneta 

pieejamību un nodrošinot tā saprātīgu 

izmantošanu uz kuģiem, lai varētu labāk 

īstenot direktīvas 2008/94/EK, 

2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK, 

2001/23/EK, kuras groza ar šo direktīvu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2009/38/EK 

10. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) direktīvas 10. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 „4.a Īpašas pārrunu grupas vai Eiropas 

Uzņēmumu padomes loceklim vai viņa 

pārstāvim, kas ir jūras kuģa apkalpes 

loceklis, ir tiesības piedalīties īpašās 

pārrunu grupas vai Eiropas Uzņēmumu 

padomes sanāksmēs vai jebkurā citā 

sanāksmē jebkurā no procedūrām, kas 

izveidotas atbilstīgi 6. panta 3. punktam, 

ja viņš sanāksmes laikā nav jūrā vai ostā 

valstī, kas nav tā valsts, kura ir 

uzņēmuma domicils. 

 Sanāksmes pēc iespējas plāno tā, lai 

atvieglotu piedalīšanos locekļiem, kuri ir 

jūras kuģu apkalpes locekļi. 

 Ja īpašās pārrunu grupas vai Eiropas 

Uzņēmumu padomes loceklis vai tā 

pārstāvis, kas ir jūras kuģa apkalpes 

loceklis, nevar ierasties sanāksmes norises 

vietā, pēc iespējas efektīvāk tiek 

izmantotas komunikācijas un 

informācijas jaunās tehnoloģijas, lai 

maksimāli palielinātu darba ņēmēju 

pārstāvniecības iespējas.” 
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Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

Direktīva 2002/14/EK 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar 

šādu: 

Direktīvas 3. panta 3. punktu svītro. 

‘3. “3. Dalībvalstis var atkāpties no šīs 

direktīvas, paredzot īpašus noteikumus, 

kas piemērojami tāljūras kuģu apkalpēm, 

ar nosacījumu, ka šādi īpašie noteikumi 

garantē līdzvērtīgu aizsardzības līmeni 

attiecībā uz tiesībām tikt informētiem un 

uzklausītiem un ka attiecīgie darbinieki 

šīs tiesības efektīvi izmanto.”. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts  

Direktīva 98/59/EK 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) direktīvas 1. pantu groza šādi: (1) direktīvas 1. pantu groza šādi: 

(a) 1. punktam pievieno šādu 

c) apakšpunktu: 

 

‘(c) “c) “īpašumtiesību nodošana” tiek 

interpretēta Direktīvas 2001/23/EK 

izpratnē.”; 

 

(b) 1. panta 2. punkta c) apakšpunktu 

svītro;  

1. panta 2. punkta c) apakšpunktu svītro;  

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

Direktīva 98/59/EK 

3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“Ja plānotā kolektīvā atlaišana attiecas uz 

jūras kuģa apkalpes locekļiem, paziņojums 

ir jāsniedz tās valsts kompetentajai 

iestādei, zem kuras karoga kuģo attiecīgais 

kuģis.”; 

Ja plānotā kolektīvā atlaišana attiecas uz 

jūras kuģa apkalpes locekļiem, darba 

devējs ar paziņojumu vēršas pie tās valsts 

kompetentās iestādes, zem kuras karoga 

kuģo attiecīgais kuģis. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

Direktīva 98/59/EK 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) direktīvas 4. pantam pievieno šādu 

1.a punktu: 

svītrots 

‘1a. “1a. Ja plānotā kuģa apkalpes 

locekļu kolektīvā atlaišana notiek saistībā 

ar jūras kuģa īpašumtiesību nodošanu vai 

tās rezultātā, dalībvalstis pēc apspriešanās 

ar sociālajiem partneriem var piešķirt 

kompetentajai valsts iestādei tiesības 

daļēji vai pilnībā atkāpties no 

noteikumiem par 1. punktā paredzēto 

periodu šādos gadījumos: 

 

(a) īpašumtiesību nodošanas objekts ir 

tikai viens vai vairāki jūras kuģi, 

 

(b) darba devējs ekspluatē tikai vienu 

jūras kuģi.” 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

Direktīva 2001/23/EK 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) tā 2. punktu aizstāj ar šādu: svītrots 

‘2. “2. Neskarot 3. punktu, šo direktīvu 

piemēro, ja un ciktāl uzņēmums, 
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uzņēmējsabiedrība vai uzņēmuma vai 

uzņēmējsabiedrības daļa, kura 

īpašumtiesības tiek nodotas, atrodas 

Līguma darbības teritorijā.”; 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

Direktīva 2001/23/EK 

1. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šī direktīva attiecas uz tāda jūras kuģa 

īpašumtiesību nodošanu, kas reģistrēts 

dalībvalstī un/vai kuģo zem tās karoga un 

ko šīs direktīvas izpratnē uzskata par 

uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 

uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības daļu, 

pat tad, ja tas neatrodas Līguma darbības 

teritorijā. 

3. Šo direktīvu piemēro jūras kuģa 

īpašumtiesību nodošanai, kas veido 

uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vai 

uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības daļas 

īpašumtiesību nodošanu 1. un 2. punkta 

nozīmē, ar nosacījumu, ka īpašumtiesību 

saņēmējs atrodas vai uzņēmums, 

uzņēmējsabiedrība vai uzņēmuma vai 

uzņēmējsabiedrības daļa, kuras 

īpašumtiesības nodod, paliek Līguma 

piemērošanas teritorijā. 

 Šo direktīvu nepiemēro, ja nodošanas 

objekts ir tikai viens vai vairāki jūras 

kuģi. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

Direktīva 2001/23/EK 

1. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3) tam pievieno šādu 4. punktu: svītrots 

„4. Dalībvalstis pēc apspriešanās ar 

sociālajiem partneriem var noteikt, ka šīs 

direktīvas II nodaļu nepiemēro šādos 

gadījumos: 

 

a) īpašumtiesību nodošanas objekts ir 

tikai viens vai vairāki jūras kuģi, 
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b) uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, kura 

īpašumtiesības tiek nodotas, ekspluatē 

tikai vienu jūras kuģi.” 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 

administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne 

vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas 

spēkā stāšanās dienas izpildītu šīs 

direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara 

Komisijai zināmu minēto noteikumu 

tekstu. 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 

administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne 

vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 

spēkā stāšanās dienas izpildītu šīs 

direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara 

Komisijai zināmu minēto noteikumu 

tekstu. 

 

 


