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atbildību 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 
- Vispārēja pieeja 

 

 

Ievads 

 

1. Komisija 2012. gada 23. martā nosūtīja minēto priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei. 
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Priekšlikuma saturs 

 

2. Starptautiskā Darba organizācija (SDO) 2006. gada 23. februārī pieņēma Konvenciju par 

darbu jūrniecībā (MLC 2006). 2012. gada 20. augustā 30 SDO dalībvalstis, kuras pārstāv 

vismaz 33 % no pasaules kuģu bruto tilpības kopējā apjoma, bija deponējušas ratifikācijas 

instrumentus. Tādējādi 2013. gada 20. augustā MLC 2006 stāsies spēkā kā saistošs 

starptautisks tiesību akts. MLC 2006 nodrošina visaptverošas tiesības un darba aizsardzību 

visiem jūrniekiem neatkarīgi no viņu valstspiederības un kuģa karoga. Tās mērķis ir panākt 

pienācīgus darba apstākļus jūrniekiem, kā arī nodrošināt godīgu konkurenci kvalitātes 

prasībām atbilstošo kuģu īpašniekiem. Tā attiecas uz starptautisko kuģošanu un aptver 

būtiskus jautājumus, piemēram, minimālās prasības, kas noteiktas uz kuģa strādājošajiem 

jūrniekiem (MLC 2006 1. sadaļa), nodarbinātības nosacījumus (2. sadaļa), dzīvojamās 

telpas, atpūtai paredzēto aprīkojumu, pārtiku un ēdināšanu (3. sadaļa), veselības aizsardzību, 

medicīnisko aprūpi, labklājību, sociālo aizsardzību (4. sadaļa) un atbilstību un izpildi 

(5. sadaļa).  

 

3. Eiropas sociālie partneri 2008. gadā noslēdza nolīgumu par MLC 2006. Padome 2009. gadā 

pieņēma direktīvu, ar kuru īsteno šo nolīgumu (2009/13/EK). Tomēr sociālajiem partneriem 

nav pilnvaru iekļaut savā nolīgumā MLC 2006 izpildes noteikumus. Ierosinātā direktīva 

paredz papildināt Direktīvu 2009/13/EK, iekļaujot tajā konvencijas izpildes noteikumus. 

Tajā ir iekļauti noteikumi attiecībā uz atbilstības uzraudzību un personālu, kas ir atbildīgs 

par atbilstības uzraudzību, sūdzību izskatīšanu un korektīviem pasākumiem.  
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Darbs Eiropas Parlamentā 
 

4. Eiropas Parlaments tikai nesen ir sācis priekšlikuma izskatīšanu. Parlamenta atbildīgā 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL) 2012. gada aprīlī izraudzīja referentu 

(Berès kundze, S&D-Francija). Pirmā viedokļu apmaiņa EMPL komitejā notika 2012. gada 

9. oktobrī. Transporta un tūrisma komiteja (TRAN) sniegs atzinumu (referents: Bach kungs, 

PPE - Luksemburga). 

 

5. Balsošana EMPL komitejā ir plānota 2013. gada janvārī, un balsošana plenārsēdē varētu 

notikt 2013. gada februārī vai martā. 

 

Darbs Padomes struktūrās 

 

6. Kuģniecības jautājumu darba grupa sāka izskatīt priekšlikumu Dānijas prezidentūras laikā 

2012. gada aprīlī. Jāatzīmē, ka priekšlikumam nebija pievienots ietekmes novērtējums. 

 

7. Priekšlikumu iztirzāja progresa ziņojumā, ko iesniedza TTE padomei 2012. gada 7. jūnijā 1. 

 

8. Kuģniecības jautājumu darba grupa 4. oktobra sanāksmē pabeidza izskatīt vispārējās pieejas 

projektu. 

 

9. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2012. gada 12. oktobrī izskatīja vispārējās pieejas projektu un 

atrisināja lielāko daļu atlikušo jautājumu. Tomēr joprojām spēkā ir dažas atrunas. 

 

                                                 
1 Dok. 9863/12. 
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Atlikušās atrunas 

 

10. Slovēnijai ir vispārēja atruna par visu priekšlikumu, īpaši dēļ izvēlētā juridiskā pamata. 

Slovēnija pauž viedokli, ka, tā kā ierosinātās direktīvas mērķis ir īstenot, vai drīzāk 

papildināt, Direktīvu 2009/13/EK (pieņemta, pamatojoties uz EK Līguma 139. panta 

2. punktu, tagadējais LESD 155. panta 2. punkts), kas savukārt īsteno un papildina nolīgumu 

starp sociālajiem partneriem, ar ko īsteno MLC 2006, būtu saprātīgāk grozīt Direktīvu 

2009/13/EK ar tādu pašu juridisko pamatojumu vai vismaz grozīt Direktīvu 2009/21/EK par 

karoga valstij noteikto prasību ievērošanu. Tas acīmredzami vairāk atbilstu principiem, kas 

nosaka juridiskā pamata izvēli, labāku regulējumu, vienkāršošanu un pārredzamību.  

 

11. Malta un Apvienotā Karaliste saglabā parlamentārās izpētes atrunas. 

 

12. Komisija saglabā vispārēju atrunu. Tās atruna īpaši attiecas uz diviem jautājumiem. Pirmkārt 

un galvenokārt, Komisija saglabā savu nostāju attiecībā uz definīciju "attiecīgās MLC 2006 

daļas", jo šai definīcijā nav atsauces uz MLC 2006, kuru īsteno ar Direktīvu 2009/13/EK. 

Saskaņā ar Komisijas viedokli definīcijā, kas lietota vispārējās pieejas projekta 2. pantā, 

vajadzētu drīzāk iekļaut atsauci uz Savienības tiesību aktiem, nevis uz starptautisku 

konvenciju, īpaši ņemot vērā, ka Savienības sociālās jomas tiesību akti dažos gadījumos 

nodrošina augstāku jūrnieku aizsardzības līmeni. Otrkārt, Komisija nepiekrīt 10.a apsvēruma 

formulējumam, kas norāda, ka Direktīva 2009/21/EK attiecas uz SJO konvencijām. Šķiet tas 

varētu nozīmēt, ka Direktīva 2009/21/EK neattiektos uz SDO konvencijām, piemēram, uz 

MLC 2006. Saskaņā ar Komisijas viedokli Direktīvas 2009/21/EK 8. pants par kvalitātes 

vadības sistēmām ir piemērojams visām karoga valsts operatīvām darbībām neskatoties uz 

to, vai tās ir balstītas uz konvencijām, kas pieņemtas saistībā ar SJO, vai citām konvencijām. 

Šajā sakarā Komisija uzsver, ka Direktīvas 2009/21/EK 4. apsvērumā ir skaidra atsauce uz 

MLC 2006. 
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Nobeigums 

 

13.  Padome tiek aicināta izskatīt un pieņemt vispārējās pieejas projektu, pamatojoties uz tekstu, 

kas ir ietverts šā ziņojuma pielikumā. 

 
 

___________________
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PIELIKUMS 
 

Priekšlikums – 
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 

par dažiem karoga valsts atbildības aspektiem attiecībā uz atbilstību 2006. gada Konvencijai par 
darbu jūrniecībā un tās izpildi 

 
(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,  

 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,  

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 2, 

 

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 

 

tā kā: 

(1) Savienības darbība jūras transporta jomā cita starpā ir vērsta uz jūrnieku dzīves un darba 

apstākļu uzlabošanu uz kuģa, drošumu un drošību uz jūras un jūras avāriju izraisīta 

piesārņojuma novēršanu. 

(2) Savienība apzinās faktu, ka lielāko daļu nelaimes gadījumu jūrā ir tieši izraisījis cilvēka 

faktors, jo īpaši nogurums. 

                                                 
2 OV C 299, 4. 10. 2012., 153. lpp. 



 

 
14790/12  jpr/IOO/ojr 7 
PIELIKUMS DG E 2 A   LV 

(3) Viens no galvenajiem mērķiem jūrniecības drošības politikas jomā Savienībā ir izskaust 

standartiem neatbilstīgu kuģošanu. 

(4) Starptautiskā Darba organizācija (SDO) 2006. gada 23. februārī pieņēma 2006. gada 

Konvenciju par darbu jūrniecībā (MLC 2006), lai izveidotu vienotu, saskaņotu un 

atjauninātu tiesību aktu, kurā būtu iekļauti arī pamatprincipi, kas atrodami citās 

starptautiskajās darba konvencijās. 

(4.a) Saskaņā ar MLC 2006 VIII pantu Konvencija stājas spēkā 12 mēnešus pēc dienas, kad 

reģistrēts, ka to ratificējušas vismaz 30 SDO dalībnieces, kuru kuģu tilpības kopējais 

apjoms veido 33 % no pasaules bruto tilpības. Šis nosacījums tika izpildīts 2012. gada 

20. augustā, un Konvencija stājās spēkā 2013. gada 20. augustā. 

(5) Ar Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/431/EK 3 dalībvalstīm ir atļauts ratificēt 

MLC 2006. Dalībvalstis tiek aicinātas to ratificēt, cik drīz vien iespējams. 

(6) MLC 2006 nosaka visaptverošus minimuma standartus, lai visiem jūrniekiem neatkarīgi no 

viņu valstspiederības un tā kuģa karoga, uz kura viņi strādā, nodrošinātu tiesības uz 

pieņemamiem darba apstākļiem un vienlīdzīgus konkurences apstākļus.  

(6.a) Dažādas MLC 2006 daļas ir iekļautas atsevišķos Savienības tiesību aktos gan attiecībā uz 

karoga valsts, gan ostas valsts saistībām. Šīs direktīvas mērķis ir ieviest dažus atbilstības 

un izpildes noteikumus, kas izklāstīti MLC 2006 5. sadaļā, attiecībā uz tām MLC 2006 

daļām, par kurām vajadzīgie atbilstības un izpildes noteikumi vēl nav pieņemti. Šīs daļas 

atbilst elementiem, kas izklāstīti Padomes Direktīvas 2009/13/EK (2009. gada 

16. februāris) 4 pielikumā. 

(7) Ar Direktīvu 2009/13/EK īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācijas (EKKĪA) 

un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada 

Konvenciju par darbu jūrniecībā (turpmāk "Nolīgums"). Šīs direktīvas noteikumiem 

nevajadzētu ietekmēt Direktīvas 2009/13/EK noteikumus. 

(8) […] 

                                                 
3 Lēmums 2007/431/EK, ar ko dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt 

Starptautiskās Darba organizācijas 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā (OV L 161, 
22.6.2007., 63. lpp.). 

4 OV L 124, 20.5.2009., 30. lpp. 
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(9) […] 

(10) Lai gan Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/21/EK (2009. gada 23. aprīlis) par 

karoga valstij noteikto prasību ievērošanu 5 regulē karoga valsts atbildību, integrējot SJO 

dalībvalstu brīvprātīgo revīzijas shēmu Savienības tiesību aktos un ieviešot valsts 

jūrniecības iestāžu kvalitātes sertifikāciju, atsevišķa direktīva, kas attiecas uz jūrniecības 

darba standartiem, būtu piemērotāka, un ar to skaidrāk atspoguļotu dažādus mērķus un 

procedūras; turklāt šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt Direktīvu 2009/13/EK. 

(10.a) Direktīvas 2009/21/EK noteikumi attiecas uz SJO konvencijām. Jebkurā gadījumā 

dalībvalstis varētu izstrādāt, īstenot un uzturēt kvalitātes vadības sistēmu tādu savas jūras 

administrācijas darbību operatīvām daļām, kas attiecas uz karoga valsts pienākumiem un 

kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā. 

(11) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek efektīvi izpildīts to karoga valsts pienākums 

attiecībā uz to, lai kuģi, kas kuģo ar to karogu, īstenotu attiecīgās MLC 2006 daļas, kuras 

atbilst Direktīvas 2009/13/EK pielikumā izklāstītajiem elementiem Izveidojot efektīvu 

sistēmu uzraudzības mehānismiem, tostarp pārbaudēm, vajadzības gadījumā dalībvalsts 

varētu piešķirt atļauju valsts iestādēm vai citām organizācijām MLC 2006 5.1.2. noteikuma 

izpratnē un saskaņā ar tajā izklāstītajiem nosacījumiem. 

(12) […] 

(13) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 

dalībvalstīs, un to, ka rīcības mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt 

Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi 

minēto mērķu sasniegšanai. 

                                                 
5 OV L 131, 28.5.2009., 132. lpp. 
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(14) Tā kā direktīvas mērķis ir nodrošināt atbilstību attiecīgām MLC 2006 daļām un to izpildi, 

tai būtu jāstājas spēkā tajā pašā dienā, kad spēkā stājas MLC 2006, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU. 

1. pants 

Priekšmets 

 

Šī direktīva paredz noteikumus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis efektīvi izpilda savus pienākumus 

kā karoga valstis attiecībā uz attiecīgo MLC 2006 daļu īstenošanu. Šī direktīva neskar 

Direktīvu 2009/13/EK un Direktīvu 2009/21/EK . 

 

2. pants 

Definīcijas 

 

Šīs direktīvas nolūkos piemēro šādu definīciju papildus tām attiecīgajām definīcijām, kas izklāstītas 

Direktīvas 2009/13/EK pielikumā: 

 

"attiecīgās MLC 2006 daļas" nozīmē tās MLC 2006 daļas, kas atbilst noteikumiem 

Direktīvas 2009/13/EK pielikumā. 

 

b) […] 
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3. pants 

Atbilstības uzraudzība 

 

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidoti atbilstoši uzraudzības mehānismi, tostarp pārbaudes, lai 

nodrošinātu, ka jūrnieku darba un dzīves apstākļi uz kuģiem, kas kuģo ar to karogu, ilgtermiņā 

atbilst MLC 2006 attiecīgo daļu prasībām. 

 

Attiecībā uz kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka par 200 un kuri nav iesaistīti starptautiskos 

reisos, dalībvalstis pēc apspriešanās ar attiecīgajām kuģu īpašnieku un jūrnieku organizācijām 

saskaņā ar MLC 2006 II panta 6. punktu var nolemt pielāgot uzraudzības mehānismus, tostarp 

pārbaudes, lai ņemtu vērā īpašos nosacījumus, kas attiecas uz šādiem kuģiem.  

 

 

4. pants 

Personāls, kas atbild par atbilstības uzraudzību 

 

Dalībvalstis nodrošina, ka personāls, kas atbild par MLC 2006 attiecīgo daļu pienācīgas īstenošanas 

pārbaudi, ir apmācīts, kompetents, tam ir darba uzdevumi, pilnvaras, statuss un neatkarība, kāda ir 

nepieciešama vai vēlama, lai spētu veikt minēto pārbaudi un nodrošināt atbilstību MLC 2006 

attiecīgajām daļām. 
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5. pants  

Sūdzību izskatīšana un korektīvie pasākumi 

 

1. Ja dalībvalsts saņem sūdzību, kuru tā neuzskata par acīmredzami nepamatotu, vai iegūst 

pierādījumus, ka kuģis, kas kuģo ar tās karogu, neatbilst attiecīgo MLC 2006 daļu 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. 

 

2. Atbildīgais personāls, 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. 

 

5.a pants 

Ziņojumi 

 

Komisija savos ziņojumos, kas jāsagatavo saskaņā ar Direktīvas 2009/21/EK 9. pantu, iekļauj 

jautājumus, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā. 

 

6. pants 

Transponēšana 

 

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

izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu 

tekstus. 

  

                                                 
* OV: Lūgums ievietot datumu: 18 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu 
atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kādā veidā izdarāma šāda 
atsauce. 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem 
jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

 

7. pants 

Stāšanās spēkā 

 

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā MLC 2006. 

 

8. pants  

Adresāti 

 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

Briselē,  

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

 

 

 


