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Grozījums Nr.  24 
Thomas Händel 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0127/2015 
Elisabeth Morin-Chartier 
Jūrnieki 
COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD) 

Direktīvas priekšlikums 
– 

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI* 

Komisijas priekšlikumā 

--------------------------------------------------------- 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/... 

 

(...), 

 

▌ ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK un 2002/14/EK un Padomes Direktīvas 98/59/EK un 

2001/23/EK 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 153. panta 2. punkta 

b) apakšpunktu saistībā ar 153. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktu, 

Ħemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leăislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 
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Ħemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, 

Ħemot vērā Reăionu komitejas atzinumu 2, 

saskaĦā ar parasto likumdošanas procedūru 3, 

                                                                                                                                                         
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu 
▌. 
1 OV C 226, 16.7.2014., 35. lpp. 
2 OV C 174, 7.6.2014., 50. lpp. 
3 Eiropas Parlamenta … gada … nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un 
Padomes … gada … lēmums . 
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tā kā: 

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 153. pants paredz, ka Eiropas 

Parlaments un Padome, rīkojoties saskaĦā ar parasto likumdošanas procedūru, ar 

direktīvām var noteikt minimālās prasības, kuras pakāpeniski jāievieš un kuru mērėis 

ir uzlabot darba apstākĜus ▌un darba Ħēmēju informēšanu un apspriešanos ar tiem ▌. 

Ar šādām direktīvām ir jāizvairās uzlikt tādas nesamērīgas izmaksas vai 

administratīvus, finansiālus un juridiskus ierobežojumus, kas traucētu veidoties un 

attīstīties mazajiem un vidējiem uzĦēmumiem, kas ir ilgtspējīgas attīstības un 

darbvietu radīšanas virzītājspēks. 
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(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/94/EK ▌1, 2009/38/EK ▌2 un 

2002/14/EK ▌3 un Padomes Direktīvas 98/59/EK ▌4 un 2001/23/EK ▌5 vai nu 

neattiecina, vai dod tiesības dalībvalstīm neattiecināt to piemērošanas jomas uz 

konkrētiem jūrniekiem. 

(2.a) Komisija 2009. gada 21. janvāra paziĦojumā "Stratēăiskie mērėi un 

rekomendācijas ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā" uzsvēra, ka 

ir svarīgi izveidot integrētu tiesisko regulējumu, lai uzlabotu jūrniecības nozares 

konkurētspēju. 

▌ 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba 
Ħēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 28.10.2008., 36. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā 
izveidot Eiropas UzĦēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai 
Kopienas mēroga uzĦēmumos un Kopienas mēroga uzĦēmumu grupās (OV L 122, 16.5.2009., 
28. lpp.). 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko 
izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā 
(OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.). 
4 Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.). 
5 Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzĦēmumu, uzĦēmējsabiedrību vai 
uzĦēmumu vai uzĦēmējsabiedrību daĜu īpašnieka maiĦas gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.). 
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(4) Minētā neattiecināšana un/vai iespēja tādu noteikt var liegt jūrniekiem iespējas 

pilnībā izmantot tiesības uz godīgiem un taisnīgiem darba apstākĜiem un uz 

informāciju un konsultācijām vai arī ierobežot minēto tiesību pilnīgu izmantošanu. 

Ciktāl minētajai neattiecināšanai un/vai iespējai to noteikt nav objektīva pamata 

un attieksme pret jūrniekiem nav vienlīdzīga, noteikumi, kas pieĜauj šādu 

neattiecināšanu, būtu jāsvītro. 

(5) Šā brīža juridiskā situācija, ko daĜēji ir radījis jūrnieka profesijas specifiskais 

raksturs, rada pamatu nevienlīdzīgai attieksmei pret vienas kategorijas darba 

Ħēmējiem dažādās dalībvalstīs atkarībā no tā, vai valsts piemēro vai nepiemēro spēkā 

esošos tiesību aktos atĜauto neattiecināšanu un fakultatīvo neattiecināšanu. Būtisks 

skaits dalībvalstu minēto fakultatīvo neattiecināšanu nav izmantojušas vai to ir 

izmantojušas tikai ierobežoti. 
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(6) Komisija 2007. gada 10. oktobra paziĦojumā "Integrēta Eiropas Savienības 

jūrniecības politika" norādīja, ka šāda politika ir balstīta uz skaidru atziĦu, ka visi 

ar Eiropas okeāniem un jūrām saistītie jautājumi ir savstarpēji saistīti un ka dažādu 

jūrniecības jomu politika, lai tā sasniegtu vēlamos rezultātus, ir jāizstrādā saskaĦoti. 

Minētajā dokumentā ir arī uzsvērta nepieciešamība radīt Savienības 

valstspiederīgajiem vairāk kvalitatīvāku darbvietu jūrniecības nozarē un tas, cik 

svarīgi ir uzlabot darba apstākĜus uz kuăiem, cita starpā veicot ieguldījumus 

pētniecībā, izglītībā, apmācībā, veselībā un drošībā. 

▌ 

(7.a) Šī direktīva ir saskaĦā ar stratēăiju "Eiropa 2020" un tās mērėiem nodarbinātības 

jomā, kā arī ar stratēăiju, ko Komisija izklāstījusi 2010. gada 23. novembra 

paziĦojumā "Jaunu prasmju un darba vietu programma. Eiropas ieguldījums ceĜā 

uz pilnīgu nodarbinātību". 

(7.b) Tā saucamā "jūras nozaru ekonomika" veido būtisku Savienības ekonomikas daĜu 

darbvietu un bruto pievienotās vērtības ziĦā. 

(8) SaskaĦā ar LESD 154. panta 2. punktu Komisija Savienības līmenī ir apspriedusies 

ar sociālajiem partneriem par Savienības rīcības iespējamo ievirzi šajā jomā. 
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(8.a) Sociālā dialoga ietvaros jūrniecības nozares sociālie partneri ir vienojušies par 

kopīgu izpratni, kas ir Ĝoti svarīgi šai direktīvai. Ar minēto kopīgo izpratni ir 

panākts labs līdzsvars starp nepieciešamību uzlabot jūrnieku darba apstākĜus un 

nepieciešamību Ħemt vērā nozares īpatnības. 

(8.b) ĥemot vērā jo īpaši jūrniecības nozares specifiku un to darba Ħēmēju īpašos darba 

apstākĜus, kurus skar ar šo direktīvu atceltā neattiecināšana, ir jāpielāgo daži ar šo 

direktīvu grozīto direktīvu noteikumi, lai atspoguĜotu attiecīgās nozares specifiskās 

iezīmes. 

(9) ĥemot vērā tehnoloăisko attīstību pēdējo gadu laikā, jo īpaši komunikāciju 

tehnoloăiju jomā, prasības par informēšanu un apspriešanos būtu jāatjaunina un 

jāpiemēro visatbilstīgākajā veidā, tostarp izmantojot jaunās tehnoloăijas attālinātai 

komunikācijai, veicinot interneta pieejamību un nodrošinot tā saprātīgu 

izmantošanu uz kuăa, lai uzlabotu šīs direktīvas īstenošanu. 
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(10) Nebūtu jāskar jūrnieku tiesības, kas ietvertas šajā direktīvā un ko dalībvalstis 

piešėīrušas ar valstu tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvas 2008/94/EK, 

2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un ▌2001/23/EK. Šīs direktīvas īstenošanai 

nebūtu jākalpo par pamatojumu jebkādai tāda stāvokĜa pasliktināšanai, kāds jau 

pastāv katrā dalībvalstī. 

▌ 

(11.b) Starptautiskās darba organizācijas 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā 

mērėis ir gan panākt pienācīgus jūrnieku darba un dzīves apstākĜus, paredzot 

veselības un drošības standartus, taisnīgus nodarbinātības noteikumus un 

profesionālo apmācību, gan nodrošināt godīgu konkurenci kuău īpašniekiem, 

piemērojot to visās pasaules valstīs, kā arī starptautiskā līmenī nodrošināt 

līdzvērtīgus konkurences apstākĜus attiecībā uz dažām, bet ne visām darbinieku 

tiesībām neatkarīgi no viĦu valstspiederības vai kuăa karoga. Minētajā konvencijā 

un Padomes Direktīvā 2009/13/EK1un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 

2009/16/EK2 un 2013/54/ES3 ir noteiktas jūrnieku tiesības uz pienācīgiem darba 

apstākĜiem daudz dažādās jomās, saskaĦotas tiesības un darba aizsardzība 

jūrniekiem un veicināti vienlīdzīgi konkurences apstākĜi, tostarp Savienībā. 

                                                 
1  Padomes Direktīva 2009/13/EK (2009. gada 16. februāris), ar ko īsteno Eiropas Kopienas 
Kuău īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) 
Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK 
(OV L 124, 20.5.2009., 30. lpp.). 
2  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/16/EK (2009. gada 23. aprīlis) par ostas 
valsts kontroli (OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.). 
3  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/54/ES (2013. gada 20. novembris) par 
dažiem karoga valsts atbildības aspektiem attiecībā uz atbilstību 2006. gada Konvencijai par darbu 
jūrniecībā un tās izpildi (OV L 329, 10.12.2013., 1. lpp.). 
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(11.c) Savienībai būtu jācenšas uzlabot darba un dzīves apstākĜus uz kuăiem un izmantot 

inovācijas potenciālu, lai padarītu jūrniecības nozari pievilcīgāku Savienības 

jūrniekiem, tostarp gados jauniem darba Ħēmējiem. 

▌ 

(13) ĥemot vērā to, ka šīs direktīvas mērėi – proti, uzlabot jūrnieku darba apstākĜus un 

viĦu informēšanu un apspriešanos ar viĦiem – nevar pietiekami labi sasniegt 

atsevišėās dalībvalstīs, bet ka šīs rīcības mēroga un iedarbības dēĜ minēto mērėi var 

labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieĦemt pasākumus saskaĦā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. SaskaĦā ar 

minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērėa sasniegšanai. 
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(14) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktās 

pamattiesības un tajā atzītie principi, jo īpaši tiesības uz godīgiem un taisnīgiem 

darba apstākĜiem un tiesības uz informāciju un konsultācijām uzĦēmumā. Šī 

direktīva būtu jāīsteno saskaĦā ar minētajām tiesībām un principiem. 

(15) TādēĜ Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK 

būtu attiecīgi jāgroza, 

IR PIEĥĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU. 



 

AM\1067676LV.doc 11/15 PE559.012v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

1. pants 

Grozījums Direktīvā 2008/94/EK 

Direktīvas 2008/94/EK 1. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

"3. Ja šāds noteikums jau ir spēkā dalībvalstu tiesību aktos, tās var turpināt neattiecināt 

šīs direktīvas piemērošanas jomu uz mājkalpotājiem, ko nodarbina fiziska persona.". 

2. pants 

Grozījumi Direktīvā 2009/38/EK 

Direktīvu 2009/38/EK groza šādi: 

1) direktīvas 1. panta 7. punktu svītro; 

2) direktīvas 10. panta 3. punktam pievieno šādas daĜas: 

"Īpašās pārrunu grupas vai Eiropas UzĦēmumu padomes loceklim vai šāda 

locekĜa aizstājējam, kas ir jūras kuăa apkalpes loceklis, ir tiesības piedalīties īpašās 

pārrunu grupas vai Eiropas UzĦēmumu padomes sanāksmē vai jebkurā citā 

sanāksmē jebkurā no procedūrām, kas izveidotas saskaĦā ar 6. panta 3. punktu, ja 

minētais loceklis vai viĦa aizstājējs sanāksmes laikā nav jūrā vai ostā valstī, kas 

nav tā valsts, kurā ir kuăniecības sabiedrības domicils. 
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Ja iespējams, sanāksmes plāno tā, lai atvieglinātu to locekĜu vai viĦu aizstājēju 

dalību, kuri ir jūras kuău apkalpes locekĜi. 

Ja īpašās pārrunu grupas vai Eiropas UzĦēmumu padomes loceklis vai šāda 

locekĜa aizstājējs, kas ir jūras kuăa apkalpes loceklis, nevar piedalīties sanāksmē, 

apsver jauno informācijas un komunikācijas tehnoloăiju izmantošanas iespēju, ja 

tas ir iespējams.". 

3. pants 

Grozījums Direktīvā 2002/14/EK 

Direktīvas 2002/14/EK 3. panta 3. punktu svītro. 

4. pants 

Grozījumi Direktīvā 98/59/EK 

Direktīvu 98/59/EK groza šādi: 

1) direktīvas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktu svītro; 

2) direktīvas 3. panta 1. punktā pēc otrās daĜas iekĜauj šādu daĜu ▌: 

"Ja plānotā kolektīvā atlaišana attiecas uz jūras kuăa apkalpes locekĜiem, darba 

devējs par to paziĦo tās valsts kompetentajai iestādei, ar kuras karogu kuăis kuăo.". 

▌ 
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5. pants 

Grozījums Direktīvā 2001/23/EK 

▌ 

Direktīvas 2001/23/EK 1. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

"3. Šo direktīvu piemēro tādai jūras kuăa īpašumtiesību pārejai, kas ir daĜa no 

uzĦēmuma, uzĦēmējsabiedrības vai uzĦēmuma vai uzĦēmējsabiedrības daĜas 

īpašumtiesību pārejas 1. un 2. punkta nozīmē, ar noteikumu, ka īpašumtiesību 

saĦēmējs atrodas vai uzĦēmums, uzĦēmējsabiedrības vai uzĦēmuma vai 

uzĦēmējsabiedrības daĜa, kuras īpašumtiesības nodod, paliek Līguma piemērošanas 

teritorijā. 

Šo direktīvu nepiemēro, ja tiesību pārejas objekts ir tikai viens vai vairāki jūras 

kuăi.". 

▌ 

6. pants 

Aizsardzības līmenis 

Šīs direktīvas īstenošana nekādos apstākĜos nav iemesls, lai mazinātu ar šo direktīvo aptverto 

personu vispārējo aizsardzības līmeni, ko dalībvalstis tām jau noteikušas jomās, ko aptver 

Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un ▌2001/23/EK. 
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7. pants 

Komisijas ziĦojums 

Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem Savienības līmenī, līdz ... * 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziĦojumu par šīs direktīvas 4. un 5. panta 

īstenošanu un piemērošanu. 

8. pants 

Transponēšana 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības līdz ... **. Tās nekavējoties par tiem informē 

Komisiju. 

Kad ▌ dalībvalstis pieĦem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, 

vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka 

paĦēmienus, kā izdarāma šāda atsauce. 

2. ▌Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 

pieĦem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

                                                 
* OV: lūgums ievietot datumu – četri gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
** OV: lūgums ievietot datumu – divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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9. pants 

Stāšanās spēkā 

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

10. pants 

Adresāti 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

..., … 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

 

 

Or. en 

 


