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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2012/35/ES
2012 m. lapkričio 21 d.
kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo
(Tekstas svarbus EEE)

mas. Todėl Sąjungos taisyklės šiuo klausimu buvo išdės
tytos nauja redakcija ir įtrauktos į Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2008/106/EB (4);

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
100 straipsnio 2 dalį,
(3)

2010 m. Maniloje įvykusioje valstybių, kurios yra JRAB
konvencijos šalys, konferencijoje padaryta esminių JRAB
konvencijos pakeitimų (Manilos pakeitimai), visų pirma,
susijusių su nesąžiningo pažymėjimų išdavimo prevencija,
sveikatos normatyvais, rengimu saugumo klausimais, be
kita ko, atsižvelgiant į piratavimo ir ginkluotų plėšimų
atvejus, ir rengimu technologijų klausimais; Manilos
konferencijoje padarytais pakeitimais taip pat nustatyti
reikalavimai patyrusiems jūrininkams ir nustatytos naujos
profesijos, pavyzdžiui, vadovaujantieji elektrotechnikos
specialistai;

(4)

visos valstybės narės yra JRAB konvencijos šalys ir nė
viena neprieštaravo Manilos pakeitimams pagal šiuo
tikslu numatytą tvarką, išskyrus Suomiją, kuri pareiškė
parlamentinio tikrinimo išlygą. Todėl valstybės narės
turėtų suderinti nacionalines taisykles su Manilos pakeiti
mais. Reikėtų, kad valstybių narių tarptautiniai įsipareigo
jimai neprieštarautų jų Sąjungos įsipareigojimams. Be to,
atsižvelgiant į pasaulinį laivybos pobūdį, Sąjungos jūri
ninkų rengimo ir atestavimo taisyklės turėtų atitikti tarp
tautines taisykles. Todėl tam tikros Direktyvos
2008/106/EB nuostatos turėtų būti iš dalies pakeistos,
kad atitiktų Manilos pakeitimus;

(5)

patobulintas jūrininkų rengimas turėtų apimti tinkamą
teorinį ir praktinį rengimą siekiant užtikrinti, kad jūri
ninkai būtų kvalifikuoti – atitiktų saugumo bei saugos
standartus ir galėtų reaguoti į pavojingas bei avarines
situacijas;

(6)

kokybės standartai ir kokybės standartų sistemos turėtų
būti rengiamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant, atitinka
mais atvejais, į 2009 m. birželio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos profe
sinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos
sukūrimo (5) ir į valstybių narių patvirtintas susijusias
priemones;

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus naciona
liniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi
teto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

(2)

jūrininkų rengimas ir atestavimas reglamentuojamas
1978 m. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvencija
dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų
(JRAB konvencija), kuri įsigaliojo 1984 m. ir kuri buvo iš
esmės pakeista 1995 m.;

JRAB konvencija pirmą kartą įtraukta į Sąjungos teisę
1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyva 94/58/EB
dėl minimalaus jūrininkų rengimo (3); po to Sąjungos
jūrininkų rengimo ir atestavimo taisyklės vėliau buvo
suderintos su vėlesniais JRAB konvencijos pakeitimais,
ir buvo sukurtas bendras ES trečiųjų šalių jūrininkų
rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo mechaniz

(1) OL C 43, 2012 2 15, p. 69.
(2) 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta
Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendi
mas.
(3) OL L 319, 1994 12 12, p. 28.

(4) OL L 323, 2008 12 3, p. 33.
(5) OL C 155, 2009 7 8, p. 1.
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(7)
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kad būtų suteiktas pripažinimas, agentūra turi atlikti
patikrinimą, kurį reikia suplanuoti ir įvykdyti, ir daugeliu
atvejų pripažinimo prašanti trečioji šalis turi atlikti
nemažai esminių pakeitimų, susijusių su JRAB konven
cijos reikalavimais, todėl visas procesas negali būti atliktas
per tris mėnesius. Remiantis patirtimi, šiuo atveju
realesnis terminas yra 18 mėnesių. Todėl reikėtų atitin
kamai pakeisti Komisijos sprendimo terminą, tačiau
palikti galimybę prašančiajai valstybei narei laikinai pripa
žinti trečiosios šalies taikomą JRAB sistemą, kad būtų
išlaikytas lankstumas. Be to, 2005 m. rugsėjo 7 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/36/EB
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (5) nustatytos
profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatos netai
komos jūrininkų pažymėjimų pripažinimui pagal Direk
tyvą 2008/106/EB;

Europos socialiniai partneriai susitarė dėl minimalaus
jūrininkų poilsio laiko, o to susitarimo įgyvendinimo
tikslu buvo priimta Tarybos direktyva 1999/63/EB (1).
Pagal tą direktyvą taip pat leidžiama numatyti minima
laus jūrininkų poilsio laiko išimtis. Tačiau galimybė
numatyti išimtis turėtų būti ribojama ilgiausios trukmės,
dažnumo ir taikymo apimties atžvilgiu. Manilos pakeiti
mais siekiama, be kitų dalykų, inter alia, nustatyti objek
tyvias budinčių darbuotojų ir jūrininkų, kuriems paskirta
vykdyti su apsauga, saugumu ir taršos prevencija susiju
sias užduotis, minimalaus poilsio laiko išimčių taikymo
ribas, siekiant užkirsti kelią nuovargiui. Manilos pakei
timai turėtų būti įtraukti į Direktyvą 2008/106/EB
tokiu būdu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas palyginti
su Direktyva 1999/63/EB, kuri buvo iš dalies pakeista
Tarybos direktyva 2009/13/EB (2);

(8)

toliau pripažįstant būtiniausių reikalavimų, susijusių su
visų jūrininkų gyvenimo ir darbo sąlygomis, nustatymo
svarbą, Direktyva 2009/13/EB įsigalios, kaip joje nuro
dyta, įsigaliojus 2006 m. Darbo jūroje konvencijai;

(9)

Direktyvoje 2008/106/EB taip pat nustatytas trečiųjų
šalių jūreivių rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo
mechanizmas. Pripažinimas suteikiamas Komisijos spren
dimu laikantis procedūros, per kurią Komisijai padeda
Europos jūrų saugumo agentūra (toliau – agentūra),
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1406/2002 (3), ir Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų
prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas Europos
Parlamento
ir
Tarybos
reglamentu
(EB)
Nr.
2099/2002 (4). Remiantis patirtimi, įgyta taikant tą
procedūrą, reikėtų tam tikrų jos pakeitimų, t. y. nustatyti
terminą, per kurį Komisija turi priimti sprendimą. Tam,

(1) 1999 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 1999/63/EB dėl Europos
bendrijos laivų savininkų asociacijos (ECSA) ir Europos Sąjungos
transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (FST) susitarimo
dėl jūreivių darbo laiko organizavimo (OL L 167, 1999 7 2, p. 33).
(2) 2009 m. vasario 16 d. Tarybos direktyva 2009/13/EB, įgyvendinanti
Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos
transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl
2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (OL L 124, 2009 5 20,
p. 30).
(3) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(4) OL L 324, 2002 11 29, p. 1.
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(10)

turimi statistiniai duomenys apie Europos jūrininkus yra
neišsamūs ir dažnai netikslūs, dėl to šiame sektoriuje
politiką formuoti gana sudėtinga. Vien turimi išsamūs
duomenys apie jūrininkų atestavimą problemos neišspręs,
tačiau tikrai padėtų ją spręsti. Pagal JRAB konvenciją vals
tybės, kurios yra jos šalys, yra įpareigotos tvarkyti visų
pažymėjimų ir patvirtinimų, taip pat susijusių pažymė
jimų atnaujinimo arba kitų jiems poveikio turinčių prie
monių registrus. Valstybės narės įpareigotos tvarkyti
išduotų pažymėjimų ir patvirtinimų registrą. Norint turėti
kiek įmanoma išsamesnę informaciją apie darbo jėgos
užimtumo padėtį Europoje ir išimtinai siekiant paleng
vinti valstybių narių ir Komisijos atliekamą politikos
formavimo darbą, turėtų būti prašoma, kad valstybės
narės perduotų Komisijai tam tikrą jau turimą informaciją
iš savo jūrininkų kompetencijos pažymėjimų registrų. Ši
informacija turėtų būti perduodama tik statistinės
analizės tikslais ir negali būti naudojama administraci
niais, teisiniais ar tikrinimo tikslais. Ta informacija turi
atitikti Sąjungos duomenų apsaugos reikalavimus, todėl į
Direktyvą 2008/106/EB reikėtų įtraukti tam skirtą
nuostatą;

(11)

tokios informacijos analizės rezultatai turėtų būti naudo
jami darbo rinkos tendencijų numatymui siekiant page
rinti jūrininkų galimybes planuoti karjerą ir pasinaudoti
esamomis profesinio rengimo ir mokymo galimybėmis.
Tokie rezultatai taip pat turėtų padėti gerinti profesinį
rengimą ir mokymą;

(5) OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
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(12)
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siekiant užtikrinti renkamų duomenų apie jūrininko
profesiją atitikimą šios profesijos ir technologijų raidai,
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290
straipsnį, kad ji galėtų tikslinti Direktyvos 2008/106/EB
V priedą. Tokie deleguotieji aktai turėtų būti priimami tik
tais atvejais, kai dėl JRAB konvencijos ir kodekso pakei
timų reikia pakeisti tą priedą. Be to, tokiais deleguotaisiais
aktais neturėtų būti keičiamos tame priede nurodytos
duomenų anonimizavimo nuostatos. Labai svarbu, kad
parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuo
tųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Komisija, ruoš
dama ir rengdama deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti,
kad atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu, laiku ir
tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(13)

Sąjungos laivybos sektorius pasižymi aukštos kokybės
ekspertinėmis žiniomis jūrų srityje, kuriomis grindžiamas
jos konkurencingumas. Jūrininkų rengimo kokybė yra
labai svarbi siekiant užtikrinti šio sektoriaus konkuren
cingumą ir pritraukti europiečius, ypač jaunimą, rinktis
jūrininkystės profesiją;

(14)

siekiant išlaikyti jūrininkų rengimo kokybės standartus
reikia tobulinti priemones, kuriomis vykdoma nesąži
ningo kompetencijos pažymėjimų ir tinkamumo liudi
jimų išdavimo prevencija;

(15)

(16)

siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2008/106/EB
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai suteikti įgyvendinimo
įgaliojimai jūrininkų rengimo ir atestavimo srityje. Dėl
tos pačios priežasties įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai
taip pat turėtų būti suteikti statistinių duomenų apie
jūrininkus, kuriuos valstybės narės turi teikti Komisijai,
srityje. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos vals
tybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendi
nimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir
bendrieji principai (1);

tvirtinant techninius reikalavimus, kurių reikia siekiant
užtikrinti tinkamą Direktyvos 2008/106/EB V priede
nurodytų statistinių duomenų apdorojimą, ir priimant
įgyvendinimo sprendimus dėl trečiųjų šalių JRAB sistemų
pripažinimo ir pripažinimo atšaukimo reikėtų taikyti
nagrinėjimo procedūrą;

(1) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
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(17)

Manilos pakeitimai turėjo įsigalioti 2012 m. sausio 1 d.,
tačiau iki 2017 m. sausio 1 d. gali būti taikomos pereina
mojo laikotarpio priemonės. Siekiant sklandžiai pereiti
prie naujųjų taisyklių, šioje direktyvoje turėtų būti numa
tytos tokios pat pereinamojo laikotarpio priemonės,
kokios nustatytos Manilos pakeitimuose;

(18)

TJO Jūrų saugumo komiteto 89-ame posėdyje buvo
nurodytas poreikis patikslinti, kaip turi būti įgyvendinami
Manilos pakeitimai, atsižvelgiant į juose nustatytas
pereinamojo laikotarpio priemones ir JRAB konferencijos
4 rezoliuciją, kurioje pripažįstama, kad iki 2017 m.
sausio 1 d. reikia užtikrinti, jog būtų visiškai laikomasi
naujų nuostatų. Tokie patikslinimai buvo pateikti
STCW.7/Circ.16 ir STCW.7/Circ.17 (toliau – TJO aplink
raščiai). Aplinkraštyje STCW.7/Circ.16 visų pirma kons
tatuojama, kad bet koks atnaujintas pažymėjimas netu
rėtų galioti ilgiau kaip iki 2017 m. sausio 1 d. jūrinin
kams, turintiems pažymėjimus, išduotus pagal JRAB
konvencijos nuostatas, taikytas iš karto prieš 2012 m.
sausio 1 d. einančiu laikotarpiu, kurie neatitiko reikala
vimų pagal Manilos pakeitimus, ir jūrininkams, kurie
pradėjo įgyti patvirtintą darbo jūroje stažą, mokytis
pagal patvirtintą mokymo ir rengimo programą arba
patvirtintą rengimo kursą iki 2013 m. liepos 1 d.;

(19)

siekiant išlaikyti Europos jūrininkų konkurencingumą ir
išlaikyti saugą laivuose pasitelkiant šiuolaikišką rengimą,
nereikėtų toliau vilkinti Manilos pakeitimų įtraukimo į
Sąjungos teisę;

(20)

siekiant užtikrinti, kad Manilos pakeitimai Sąjungoje būtų
įgyvendinti vienodai, tikslinga, kad perkeldamos šią direk
tyvą į nacionalinę teisę valstybės narės atsižvelgtų į TJO
aplinkraščiuose STCW.7/Circ.16 ir STCW.7/Circ.17
pateiktas rekomendacijas;

(21)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. esamų Sąjungos
taisyklių suderinimo su tarptautinėmis taisyklėmis dėl
jūrininkų rengimo ir sertifikavimo, valstybės narės negali
deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir
poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laiky
damasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto
subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones.
Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą
šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui
pasiekti;
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(22)
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todėl Direktyva 2008/106/EB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

L 343/81

34. laivo apsaugos pareigūnas – laive esantis atskai
tingas kapitonui asmuo, kurį kompanija yra pasky
rusi būti atsakingu už laivo apsaugą, įskaitant laivo
apsaugos plano įgyvendinimą ir jo laikymąsi, ir taip
pat už ryšius su kompanijos apsaugos pareigūnu
bei uosto įrenginio (terminalo) apsaugos pareigū
nais;

1 straipsnis
Direktyvos 2008/106/EB pakeitimai
Direktyva 2008/106/EB iš dalies keičiama taip:
1.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

35. su apsauga susijusios pareigos – visos su apsauga
susijusios užduotys ir pareigos, kaip apibrėžta
SOLAS 74 su pakeitimais XI-2 skyriuje ir ISPS
kodekse;

a) 18 ir 19 punktai pakeičiami taip:
„18. radijo ryšio reglamentas – radijo ryšio reglamentas,
pridedamas arba laikomas pridedamu prie Tarptau
tinės telekomunikacijų konvencijos su pakeitimais;
19. keleivinis laivas – laivas, kaip apibrėžta 1974 m.
Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės
apsaugos jūroje (toliau – SOLAS 74) su pakeiti
mais;“;
b) 24 punktas pakeičiamas taip:
„24. JRAB kodeksas – Jūrininkų rengimo, atestavimo ir
budėjimo (JRAB) normatyvų kodeksas, priimtas
1995 m. konferencijoje 2 rezoliucija, su pakeiti
mais;“;
c) 27 punktas išbraukiamas;

36. kompetencijos pažymėjimas – kapitonų, vadovau
jančių specialistų ir Pasaulinių nelaimių ir saugumo
jūroje sistemų (toliau – GMDSS) radijo operatorių
pažymėjimas, išduotas ir patvirtintas pagal I priedo
II, III, IV arba VII skyrius, suteikiantis teisėtam jo
turėtojui teisę eiti pareigas bei vykdyti su jomis
susietas nurodyto atsakomybės lygio funkcijas;

37. tinkamumo liudijimas – jūrininkui išduotas pažy
mėjimas, kitas nei kompetencijos pažymėjimas,
kuriame tvirtinama, kad įvykdyti atitinkami šioje
direktyvoje nustatyti rengimo, kompetencijų arba
darbo jūroje stažo reikalavimai;

38. dokumentinis įrodymas – pagrindimas dokumen
tais, kitais nei kompetencijos pažymėjimas ar tinka
mumo liudijimas, naudojamas siekiant nustatyti, ar
įvykdyti atitinkami šios direktyvos reikalavimai;

d) 28 punktas pakeičiamas taip:
„28. darbo jūroje stažas – asmens darbo laive laikas, su
kuriuo siejamas kompetencijos pažymėjimo, tinka
mumo liudijimo ar kito kvalifikacijos dokumento
išdavimas tam asmeniui ar tų dokumentų atnauji
nimas;“;
e) pridedami šie punktai:
„32. GMDSS radijo ryšio operatorius – asmuo, kurio
kvalifikacija atitinka I priedo IV skyrių;
33. ISPS kodeksas – Tarptautinis laivų ir uosto įren
ginių (terminalų) apsaugos kodeksas (ISPS),
priimtas 2002 m. gruodžio 12 d. SOLAS 74 Susi
tariančiųjų Vyriausybių konferencijos 2 rezoliucija,
su pakeitimais;

39. vadovaujantis elektrotechnikos specialistas – vado
vaujantis specialistas, kurio kvalifikacija atitinka I
priedo III skyrių;

40. kvalifikuotas denio skyriaus jūrininkas – eilinis jūri
ninkas, kurio kvalifikacija atitinka I priedo II skyrių;

41. kvalifikuotas mašinų skyriaus jūrininkas – eilinis
jūrininkas, kurio kvalifikacija atitinka I priedo III
skyrių;

42. elektrotechnikos specialistas – eilinis jūrininkas,
kurio kvalifikacija atitinka I priedo III skyrių.“
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3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti,
kad 2 straipsnyje nurodytuose laivuose tarnaujantys jūri
ninkai būtų rengti bent pagal tuos JRAB konvencijos reika
lavimus, kurie nustatyti šios direktyvos I priede, ir turėtų 1
straipsnio 36 ir 37 punktuose apibrėžtus pažymėjimus bei
liudijimus ir (arba) dokumentinius įrodymus, kaip apibrėžta
1 straipsnio 38 punkte.“

3.

4 straipsnis išbraukiamas.

4.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) antraštė pakeičiama taip:
„Kompetencijos pažymėjimai, tinkamumo liudijimai
ir jų patvirtinimai“;
b) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Valstybės narės užtikrina, kad kompetencijos
pažymėjimai ir tinkamumo liudijimai būtų išduodami
tik tiems kandidatams, kurie atitinka šio straipsnio reika
lavimus.“;
c) 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Kompetencijos pažymėjimai ir tinkamumo liudi
jimai išduodami laikantis JRAB konvencijos priedo I/2
taisyklės 3 dalies.“;
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patvirtina tokį pažymėjimą taip paliudydama jo pripaži
nimą tik įsitikinusi, kad pažymėjimas yra autentiškas ir
galiojantis. Tokiam patvirtinimui naudojama JRAB
kodekso A-I/2 poskyrio 3 dalyje nustatyta forma.
7.

Dėl 5 ir 6 dalyse nurodytų patvirtinimų:

a) jie gali būti išduodami kaip atskiri dokumentai;
b) juos gali išduoti tik valstybės narės;
c) kiekvienam jų suteikiamas unikalus numeris, išskyrus
patvirtinimus, kuriais paliudijamas kompetencijos
pažymėjimo išdavimas, kuriems gali būti suteikiamas
toks pats numeris kaip atitinkamo kompetencijos
pažymėjimo, jeigu tas numeris yra unikalus, ir
d) kiekvienas toks patvirtinimas baigia galioti, kai tik
laivo kapitonams ir vadovaujantiems specialistams
pagal JRAB konvencijos priedo V/1-1 ir V/1-2
taisykles išduotas patvirtintas kompetencijos pažymė
jimas arba patvirtintas tinkamumo liudijimas baigia
galioti arba kai jį išdavusi valstybė narė ar trečioji
šalis jį atima, sustabdo jo galiojimą arba jį panaikina
ir, bet kuriuo atveju, praėjus penkeriems metams nuo
išdavimo dienos.“;
g) papildoma šiomis dalimis:
„11.
Siekiantys gauti pažymėjimą asmenys privalo
pakankamai įrodyti:

d) įterpiama ši dalis:
a) savo asmens tapatybę;
„3a.
Kompetencijos pažymėjimus išduoda tik vals
tybės narės, patikrinusios visų reikalingų dokumentinių
įrodymų autentiškumą ir galiojimą; jie išduodami pagal
šio straipsnio nuostatas.“;
e) 5 dalis papildoma šiuo sakiniu:
„Pagal I priedo V/1-1 ir V/1-2 taisykles patvirtinimai,
kuriais liudijamas kompetencijos pažymėjimo ir tinka
mumo liudijimo išdavimas laivo kapitonams ir vadovau
jantiems specialistams, išduodami tik jei įvykdyti visi
JRAB konvencijos ir šios direktyvos reikalavimai.“;
f) 6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:
„6.
Valstybė narė, pagal šios direktyvos 19 straipsnio
2 dalyje nustatytą procedūrą pripažįstanti laivo kapito
nams ir vadovaujantiems specialistams pagal JRAB
konvencijos priedo V/1-1 ir V/1-2 taisykles išduotą
kompetencijos pažymėjimą arba tinkamumo liudijimą,

b) kad jie nėra jaunesni, negu reikalaujama pagal I
priede išvardytas taisykles, taikomas norimam gauti
kompetencijos pažymėjimui ar tinkamumo liudiji
mui;
c) kad jie atitinka JRAB kodekso A-I/9 poskyryje nusta
tytus sveikatos normatyvus;
d) kad jie yra įgiję pakankamą darbo jūroje stažą ir
išklausę bet kurį privalomą rengimo kursą, kurio
reikalaujama pagal I priede išvardytas taisykles,
taikomas norimam kompetencijos pažymėjimui ar
tinkamumo liudijimui gauti, ir
e) kad jie atitinka kompetencijos normatyvus, nusta
tytus I priede išvardytose taisyklėse, reglamentuojan
čiose pareigas, funkcijas bei lygius, kuriuos reikia
nurodyti kompetencijos pažymėjimo patvirtinime.
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privalumais, įskaitant pakrančių reisus prie kitų valstybių
narių arba JRAB konvencijos šalių krantų nepažeidžiant
jų pakrančių reisų apibrėžties, atžvilgiu sudaro susita
rimus su atitinkamomis valstybėmis narėmis arba šali
mis, kuriuose išdėstomi duomenys apie atitinkamus
plaukiojimo rajonus ir kitos svarbios nuostatos.“;

Ši dalis netaikoma patvirtinimų pripažinimui pagal JRAB
konvencijos I/10 taisyklę.

12.

Kiekviena valstybė narė įsipareigoja:

a) tvarkyti registrą arba registrus, kuriuose įregistruo
jami visi kapitonų, vadovaujančių specialistų ir, kai
taikoma, eilinių jūrininkų kompetencijos pažymėji
mai, tinkamumo liudijimai ir patvirtinimai, kurie
yra išduoti, kurių galiojimo laikas pasibaigė arba
kurie buvo atnaujinti, kurių galiojimas sustabdytas,
kurie buvo panaikinti arba apie kuriuos pranešta,
jog jie pamesti ar sunaikinti, taip pat išduoti lengva
tiniai leidimai;

b) įterpiamos šios dalys:

„3a.
Kitos valstybės narės gali pripažinti kurios nors
valstybės narės arba JRAB konvencijos šalies jūrininkams
išduotus kompetencijos pažymėjimus vykdyti jos
apibrėžtus pakrantės reisus laikantis nustatytų apribo
jimų ir leisti vykdyti veiklą nepažeidžiant jų apibrėžtų
pakrantės reisų apribojimų, jeigu atitinkamos valstybės
narės arba šalys yra sudariusios susitarimus, kuriuose
išdėstomi duomenys apie atitinkamus plaukiojimo
rajonus ir kitos svarbios nuostatos.

b) kitoms valstybėms narėms ar kitoms JRAB konven
cijos šalims ir įmonėms, prašančioms patikrinti pagal
I priedo V/1-1 ir V/1-2 taisykles laivo kapitonams ir
vadovaujantiems specialistams išduotų kompetencijos
pažymėjimų ir (arba) liudijimų autentiškumą ir galio
jimą, teikti informaciją apie kompetencijos pažymė
jimų, patvirtinimų bei lengvatinių leidimų, kuriuos
joms pateikia jūrininkai, prašantys pripažinimo
pagal JRAB konvencijos I/10 taisyklę arba norintys
įsidarbinti laive, statusą.

3b.
Valstybės narės, apibrėžiančios pakrantės reisus
pagal šio straipsnio reikalavimus, turi:

a) laikytis JRAB kodekso A-I/3 poskyryje pakrantės
reisams taikomų principų;

b) įtraukti nustatytus pakrantės reisų apribojimus į
patvirtinimus, išduotus pagal 5 straipsnį.“

13.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. informacija, kuri turi
būti prieinama pagal 12 dalies b punktą, turi būti
prieinama elektroninėmis priemonėmis.“
7.
5.

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

įterpiamas šis straipsnis:
„1.
Valstybės narės tvirtina ir įgyvendina tinkamas prie
mones, kad užkirstų kelią sukčiavimui ir kitai neteisėtai
veiklai, susijusiai su išduotais kompetencijos pažymėjimais
ir patvirtinimais, bei nustato veiksmingas, proporcingas ir
atgrasančias sankcijas.“

„5a straipsnis
Informacija Komisijai
Kiekviena valstybė narė Komisijai kasmet pateikia šios
direktyvos V priede nurodytą informaciją apie kompeten
cijos pažymėjimus, patvirtinimus, liudijančius kompeten
cijos pažymėjimų pripažinimą, reikalingą tik statistinei
analizei atlikti ir skirtą išimtinai tik valstybėms narėms ir
Komisijai naudoti formuojant politiką. Tais pačiais tikslais
valstybės narės taip pat pateikia, savanoriškais pagrindais,
informaciją apie eiliniams jūrininkams pagal JRAB konven
cijos priedo II, III ir VII skyrius išduotus tinkamumo liudi
jimus.“

6.
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7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama ši dalis:

„1a.
Valstybė narė laivų, kurie naudojasi JRAB
konvencijos nuostatų dėl pakrantės reisų teikiamais

8.

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1
Valstybės narės nustato tvarką bei procedūras,
kaip atlikti nešališką tyrimą dėl bet kurio tos valstybės
narės išduotų kompetencijos pažymėjimų, tinkamumo
liudijimų ar patvirtinimų turėtojų nekompetentingumo,
veiksmų, neveikimo ar saugumo pažeidimo atvejo, apie
kurį pranešta ir dėl kurio, ryšium su šių turėtojų kompe
tencijos pažymėjimuose ir tinkamumo liudijimuose
nurodytų pareigų vykdymu, galėjo kilti tiesioginė grėsmė
žmonių gyvybei ar turto saugumui jūroje arba jūros
aplinkai, ir tvarką bei procedūras tokiems kompetencijos
pažymėjimams ir tinkamumo liudijimams atimti, jų
galiojimui sustabdyti ar jiems panaikinti dėl minėtos
priežasties bei siekiant užkirsti kelią sukčiavimui.
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2.
Valstybės narės tvirtina ir įgyvendina tinkamas
priemones, kad užkirstų kelią sukčiavimui ir kitai netei
sėtai veiklai, susijusiai su išduotais kompetencijos pažy
mėjimais ir tinkamumo liudijimais bei patvirtinimais.“;

b) 3 dalies įvadinė pastraipa pakeičiama taip:

„Nuobaudos turi būti skiriamos bei drausminės prie
monės nustatomos ir taikomos, jeigu:“.

9.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
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c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3.
Atitinkama valstybė narė per šešis mėnesius nuo
įvertinimo dienos perduoda Komisijai ataskaitą dėl kiek
vieno pagal 2 dalį atlikto įvertinimo JRAB kodekso A-I/7
poskyryje nurodytu formatu.“

10. 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis
Sveikatos normatyvai

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) bet kokia rengimo, kompetencijos įvertinimo,
pažymėjimų išdavimo, įskaitant sveikatos pažy
mėjimus, jų tvirtinimo ir atnaujinimo veikla,
vykdoma jos įgaliotų nevyriausybinių agentūrų
ar subjektų, yra nuolat prižiūrima taikant
kokybės reikalavimų sistemą tam, kad būtų
užtikrinti užsibrėžti tikslai, įskaitant dėstytojų
bei egzaminuotojų kvalifikacijos lygį ir jų patirtį,
laikantis JRAB kodekso A-I/8 poskyrio;“;

ii) b punktas pakeičiamas taip:

„b) jeigu tokią veiklą vykdo Vyriausybinės agentūros
ar subjektai, taikoma kokybės standartų sistema
laikantis JRAB kodekso A-I/8 poskyrio;“;

iii) c punktas pakeičiamas taip:

„c) švietimo ir rengimo tikslai, kurie turi būti pasi
ekti, bei su jais susiję kompetencijos normatyvai,
kurie turi būti taikomi, būtų aiškiai apibūdinti ir
kad būtų nustatyti pagal JRAB konvenciją priva
lomų egzaminų ir atestavimo reikalavimus atitin
kantys žinių lygiai, išmanymas ir įgūdžiai;“;

b) 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„d) visoms taikytinoms JRAB konvencijos bei kodekso
nuostatoms, įskaitant pakeitimus, yra taikoma
kokybės standartų sistema. Į šią sistemą valstybės
narės taip pat gali įtraukti kitas taikytinas šios direk
tyvos nuostatas.“;

1.
Kiekviena valstybė narė pagal šį straipsnį ir JRAB
kodekso A-I/9 poskyrį, prireikus atsižvelgdama į JRAB
kodekso B-I/9 poskyrį, nustato jūrininkų sveikatos norma
tyvus ir sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarką.

2.
Kiekviena valstybė narė pagal JRAB kodekso A-I/9
poskyrį užtikrina, kad atsakingi už jūrininkų sveikatos
būklės vertinimą asmenys būtų praktikuojantys gydytojai,
kurie toje valstybėje narėje pripažinti jūrininkų sveikatos
patikrinimams atlikti.

3.
Kiekvienas jūroje dirbantis jūrininkas, turintis kompe
tencijos pažymėjimą ar tinkamumo liudijimą, išduotą pagal
JRAB Konvencijos nuostatas, taip pat turi turėti galiojantį
sveikatos pažymėjimą, išduotą pagal šį straipsnį ir JRAB
kodekso A-I/9 poskyrį.

4.
Siekiantys
privalo:

gauti

sveikatos

pažymėjimą

asmenys

a) būti ne jaunesni kaip 16 metų;

b) pateikti patikimą savo tapatybės įrodymą ir

c) atitikti atitinkamos valstybės narės nustatytus taikytinus
sveikatos normatyvus.

5.
Sveikatos pažymėjimai galioja ilgiausiai dvejus metus,
nebent jūrininkui dar nėra 18 metų; pastaruoju atveju
ilgiausias pažymėjimo galiojimo laikotarpis yra vieneri
metai.

6.
Jei sveikatos pažymėjimo galiojimas pasibaigia reiso
metu, taikoma JRAB konvencijos priedo I/9 taisyklė.
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g) jos laivuose visą laiką taikomos veiksmingos žodinio
susižinojimo priemonės, vadovaujantis SOLAS 74 su
pakeitimais V skyriaus 14 taisyklės 3 ir 4 dalimis.“;

7.
Skubiais atvejais valstybė narė gali leisti jūrininkui
dirbti be galiojančio sveikatos pažymėjimo. Tokiais atvejais
taikoma JRAB konvencijos priedo I/9 taisyklė.“
11. 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

b) pridedama ši dalis:

a) antraštė pakeičiama taip:
„Kompetencijos
pažymėjimų
liudijimų atnaujinimas“;
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ir

„4.
Kompanijos užtikrina, kad keleivinių ro-ro tipo
laivų kapitonai, vadovaujantys specialistai ir kiti darbuo
tojai, kuriems paskirtos konkrečios užduotys ir pareigos,
būtų baigę supažindinimo kursą, kad įgytų įgūdžių,
tinkamų užimamoms pareigoms eiti ir užduotims bei
pareigoms vykdyti, atsižvelgiant į JRAB kodekso B-I/14
poskyryje pateikiamas gaires.“

tinkamumo

b) įterpiama ši dalis:
„2a.
Kiekvienas kapitonas ir vadovaujantis specialistas
tam, kad galėtų tęsti savo darbą tanklaivyje, turi atitikti
šio straipsnio 1 dalies reikalavimus ir ne rečiau kaip kas
penkerius metus pagal JRAB kodekso A-I/11 poskyrio 3
dalį įrodyti, jog yra išlaikęs savo profesinę kompetenciją
tanklaivių srityje.“;

14. 15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis
Tinkamumas budėti

c) 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Kiekviena valstybė narė kompetencijos normaty
vus, taikomus asmenims, siekiantiems gauti kompeten
cijos pažymėjimą, išduodamą iki 2017 m. sausio 1 d.,
palygina su JRAB kodekso A dalyje nustatytais atitin
kamo kompetencijos pažymėjimo kompetencijos
normatyvais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad
tokių kompetencijos pažymėjimų turėtojai išklausytų
atitinkamą žinių atnaujinimo ir kvalifikacijos kėlimo
kursą arba kad jų kompetencija būtų įvertinta.“;
d) 5 dalis pakeičiama taip:
„5.
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kapitonų,
vadovaujančių specialistų bei radijo operatorių žinioms
atnaujinti ir kvalifikacijai kelti, laivai, turintys teisę plau
kioti su jos vėliava, gautų nacionalinių bei tarptautinių
taisyklių dėl žmonių gyvybės apsaugos jūroje, saugumo
ir jūros aplinkos apsaugos naujausių pakeitimų tekstus,
kartu laikantis 14 straipsnio 3 dalies b punkto ir 18
straipsnio.“

1.

Valstybės narės, siekdamos užkirsti kelią nuovargiui:

a) nustato budinčio personalo ir tų asmenų, kurių pareigos
susijusios su paskirtomis saugos, apsaugos ir taršos
prevencijos pareigomis pagal 3–13 dalis, poilsio laiko
tarpius ir užtikrina, kad jų būtų laikomasi;

b) reikalauja, kad budėjimo sistemos būtų sudarytos taip,
kad budinčio personalo darbingumas nesumažėtų dėl
nuovargio ir kad pareigos būtų organizuotos tokiu
būdu, kad pirmoji budėjimo pamaina reiso pradžioje
bei paskesnės pamainos būtų pakankamai pailsėjusios
ir kitais atžvilgiais tiktų budėti.

2.
Siekdamos užkirsti kelią narkotikų vartojimui ir pikt
naudžiavimui alkoholiu, valstybės narės užtikrina, kad pagal
šio straipsnio nuostatas būtų nustatytos tinkamos priemo
nės.

3.
Valstybės narės atsižvelgia į jūrininkų, ypač tų, kurių
pareigos susijusios su saugiu ir patikimu laivo eksploata
vimu, nuovargio keliamą pavojų.

12. 13 straipsnio 2 dalis išbraukiama.
13. 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis papildoma šiais punktais:
„f) jūrininkai, paskirti į bet kurį jos laivą, baigė žinių
atnaujinimo bei kvalifikacijos kėlimo kursus, kaip
reikalaujama JRAB konvencijoje;

4.
Visiems asmenims, paskirtiems budėjimo pamainai
vadovaujančiais specialistais arba budėjimo pamainos eili
niais jūrininkais, ir tiems asmenims, kurių pareigos susiju
sios su paskirtomis saugos, taršos prevencijos ir apsaugos
pareigomis, suteikiamas poilsio laikotarpis yra ne trum
pesnis kaip:

a) 10 poilsio valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį
ir

L 343/86

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

b) 77 valandos per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

5.
Poilsio valandos gali būti padalytos ne daugiau kaip į
du laikotarpius, iš jų vienas – ne trumpesnis kaip šešių
valandų trukmės, o intervalas tarp dviejų iš eilės einančių
poilsio laikotarpių neviršija 14 valandų.

6.
4 ir 5 dalyse nustatytų poilsio laikotarpių reikalavimų
neprivaloma laikytis avarinės situacijos metu ar kitomis
nepaprastomis eksploatavimo sąlygomis. Laivo įgulos patik
rinimai pagal sąrašą, gaisro gesinimo ir gelbėjimosi moky
mai, nustatyti pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės
aktus bei tarptautinius dokumentus, turi būti organizuojami
taip, kad poilsio laikas būtų kuo mažiau trikdomas ir kad
nebūtų sukeliamas nuovargis.

7.
Valstybės narės turi reikalauti, kad budėjimo tvarka
raščiai būtų pakabinti gerai matomose vietose. Tvarkaraščiai
parengiami standartine forma laivo darbo kalba (-omis) ir
anglų kalba.

8.
Jei jūrininkas budi, pvz., kai yra neprižiūrima tam
tikra įrengimų dalis, šiam jūrininkui suteikiamas pakan
kamas kompensuojamojo poilsio laikas, jei įprastinis poilsio
laikas buvo sutrikdytas iškvietimu dirbti.

9.
Valstybės narės reikalauja, kad kasdienio jūrininkų
poilsio valandos būtų registruojamos standartiniu formatu
laivo darbo kalba (-omis) ir anglų kalba, kad būtų galima
stebėti ir tikrinti, kaip laikomasi šio straipsnio. Jūrininkams
išduodami įrašų apie juos nuorašai, kuriuos pasirašo kapi
tonas arba kapitono įgaliotas asmuo ir patys jūrininkai.

10.
Nepaisant 3–9 dalyse nustatytų taisyklių, laivo kapi
tonas turi teisę reikalauti, kad jūrininkas dirbtų bet kokį
valandų skaičių, kai reikia tiesiogiai užtikrinti laivo, laive
esančių asmenų ir krovinio saugą arba padėti kitiems jūroje
nelaimės ištiktiems laivams ar asmenims. Atitinkamai kapi
tonas gali sustabdyti poilsio valandų grafiko taikymą ir
reikalauti, kad jūrininkas atliktų bet kokios trukmės darbą,
kuris yra reikalingas, kol bus atkurta normali padėtis.
Atkūrus normalią padėtį, kapitonas kaip įmanoma greičiau
užtikrina, kad visiems jūrininkams, kurie dirbo pagal grafiką
numatyto poilsio metu, būtų suteiktas pakankamas poilsio
laikas.

11.
Valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į bendruo
sius darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos principus ir
laikydamosi Direktyvos 1999/63/EB, gali priimti nacionali
nius įstatymus ir kitus teisės aktus arba tvarką, kuriais vado
vaudamasi kompetentinga institucija tvirtina arba regist
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ruoja kolektyvines sutartis, kuriose būtų leidžiamos šio
straipsnio 4 dalies ir 5 dalies b punktuose ir nustatytų
būtinų poilsio valandų išimtys, jei poilsio laikotarpis yra
ne trumpesnis kaip 70 valandų per kiekvieną 7 dienų laiko
tarpį ir laikantis šio straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatytų
ribų. Šios išimtys, kiek įmanoma, turi atitikti nustatytas
normas, tačiau jas taikant galima atsižvelgti į dažnesnius
ar ilgesnius atostogų laikotarpius ar į kompensuojamąsias
atostogas budintiems jūrininkams ar jūrininkams, dirban
tiems laivuose, vykstančiuose į trumpus reisus. Išimtimis,
kiek įmanoma, turėtų būti atsižvelgiama į JRAB kodekso
B-VIII/1 poskyryje nustatytas nuovargio prevencijos reko
mendacijas. Šio straipsnio 4 dalies a punkte numatyto mini
malaus poilsio laiko išimtys neleidžiamos.

12.
11 dalyje nurodytų savaitinio poilsio laikotarpio,
numatyto 4 dalies b punkte, išimčių negalima daryti
dažniau kaip dvi savaites iš eilės. Intervalai tarp dviejų
laikotarpių, kuriais daromos išimtys, yra ne mažesni kaip
dviguba išimties darymo trukmė.

13.
Atsižvelgiant į galimas 5 dalies išimtis, nurodytas 11
dalyje, 4 dalies a punkte numatytas minimalus poilsio
valandų skaičius per bet kurį 24 valandų laikotarpį gali
būti padalytas į ne daugiau kaip tris poilsio laikotarpius,
iš jų vienas – ne trumpesnis kaip 6 valandų trukmės, o
nė vienas iš kitų dviejų laikotarpių yra ne trumpesnis
kaip vienos valandos trukmės. Intervalas tarp dviejų iš
eilės einančių poilsio laikotarpių neviršija 14 valandų.
Išimtys daromos ne ilgiau kaip du 24 valandų laikotarpius
per kiekvieną 7 dienų laikotarpį.

14.
Siekdamos užkirsti kelią piktnaudžiavimui alkoholiu,
valstybės narės kapitonams, vadovaujantiems specialistams
ir kitiems jūrininkams, vykdantiems paskirtas saugos,
apsaugos ir taršos prevencijos pareigas, nustato ne didesnę
kaip 0,05 % alkoholio kiekio kraujyje arba 0,25 mg/l alko
holio kiekio iškvėptame ore ribą arba alkoholio kiekį, kurį
suvartojus pasiekiama tokia alkoholio koncentracija.“

15. 17 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) išduoda 5 straipsnyje nurodytus kompetencijos pažymė
jimus;“.

16. 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) antraštė pakeičiama taip:

„Kompetencijos
pažymėjimų
liudijimų pripažinimas“;

ir

tinkamumo
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b) 1 dalis pakeičiama taip:

„1.
Jūrininkams, neturintiems pagal JRAB konvencijos
V/1–1 ir V/1–2 taisykles laivo kapitonams ir vadovau
jantiems specialistams valstybių narių išduodamų
kompetencijos pažymėjimų ir (arba) tinkamumo liudi
jimų, gali būti leista dirbti su valstybės narės vėliava
plaukiojančiuose laivuose su sąlyga, kad sprendimas
dėl jų kompetencijos pažymėjimų ir tinkamumo liudi
jimų pripažinimo yra priimtas taikant šio straipsnio 2–6
dalyse išdėstytą procedūrą.“;

c) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.
Valstybė narė, kuri ketina patvirtinimu pripažinti
1 dalyje nurodytus laivo kapitonui, vadovaujančiam
specialistui arba radijo operatoriui trečiosios šalies
išduotus kompetencijos pažymėjimus ir (arba) tinka
mumo liudijimus, kad jie galėtų dirbti su jos vėliava
plaukiojančiuose laivuose, Komisijai pateikia prašymą,
nurodydama motyvus, dėl tos trečiosios šalies pripažini
mo.“;

d) 3 dalis pakeičiama taip:

„3.
Sprendimą dėl trečiosios šalies pripažinimo
priima Komisija. Tokie įgyvendinimo aktai priimami
per 18 mėnesių nuo prašymo dėl pripažinimo patei
kimo dienos pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą. Prašymą pateikusi valstybė narė
gali nuspręsti pripažinti trečiąją šalį vienašališkai, kol bus
priimtas sprendimas pagal šią dalį.“

17. 20 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.
Sprendimą dėl pripažinimo atšaukimo priima Komi
sija. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 28 straipsnio
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Atitinkamos vals
tybės narės imasi reikiamų priemonių sprendimui įgyven
dinti.“

18. 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.
Kiekvieną laivą, nepaisant vėliavos, su kuria jis plau
kioja, išskyrus 2 straipsnyje išvardytų tipų laivus, kol jis
stovi valstybės narės uostuose, vykdydami uosto valstybės
kontrolę tikrina tinkamai įgalioti tos valstybės pareigūnai,
kurie patikrina, kad visi laive dirbantys jūrininkai, priva
lantys turėti kompetencijos pažymėjimą ir (arba) tinka
mumo liudijimą, ir (arba) įrodomąjį dokumentą pagal
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JRAB konvenciją, turėtų tokį kompetencijos pažymėjimą
arba galiojantį lengvatinį leidimą ir (arba) tinkamumo liudi
jimą, ir (arba) įrodomąjį dokumentą.“

19. 23 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) tikrinimas, kad visi laive dirbantys jūrininkai, kurie
privalo turėti kompetencijos pažymėjimą ir (arba) tinka
mumo liudijimą pagal JRAB konvenciją, turėtų tokį
kompetencijos pažymėjimą arba galiojantį lengvatinį
leidimą ir (arba) tinkamumo liudijimą arba pateiktų
dokumentą, įrodantį, kad vėliavos valstybės valdžios
institucijoms pateiktas prašymas gauti patvirtinimą,
liudijantį kompetencijos pažymėjimo pripažinimą;“.

20. 23 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a) įžanga pakeičiama taip:

„2.
Laivo jūrininkų gebėjimas laikytis JRAB konven
cija nustatytų budėjimo ir apsaugos normatyvų verti
namas pagal JRAB kodekso A dalį, jeigu yra aiškus
pagrindas manyti, kad tų normatyvų nesilaikoma, nes:“;

b) d punktas pakeičiamas taip:

„d) laivas kitais atvejais buvo eksploatuojamas taip, kad
kėlė grėsmę žmonėms, turtui ar aplinkai arba tokiu
būdu, jog pažeidė saugumą;“.

21. įterpiamas šis straipsnis:

„25a straipsnis
Statistikos tikslais pateikiama informacija
1.
Valstybės narės perduoda Komisijai V priede nurodytą
informaciją tik statistinės analizės tikslais. Tokia informacija
negali būti naudojama administraciniais, teisiniais ar tikri
nimo tikslais, ir ji yra išimtinai skirta tik valstybėms narėms
ir Komisijai naudoti formuojant politiką.

2.
Tą informaciją valstybės narės kasmet elektronine
forma pateikia Komisijai ir į ją įtraukia informaciją,
užregistruotą iki ankstesnių metų gruodžio 31 d. Valstybės
narės išlaiko visas nuosavybės teises į informaciją neap
dorotų duomenų formatu. Remiantis tokia informacija
apdoroti statistiniai duomenys skelbiami viešai, laikantis
Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 4 straipsnio nuostatų dėl
skaidrumo ir informacijos apsaugos.

L 343/88

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

3.
Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, vals
tybės narės privalo, naudodamos Komisijos suteiktą arba
jos patvirtintą programinę įrangą, anonimizuoti visus V
priede nurodytus asmens duomenis, prieš juos siųsdamos
Komisijai. Komisija naudoja tik šią anonimizuotą informa
ciją.

4.
Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad šios infor
macijos rinkimą, pateikimą, saugojimą, analizavimą ir plati
nimą reglamentuojančios priemonės būtų parengtos tokios,
kad būtų galima atlikti tokios informacijos statistinę analizę.

Pirmos pastraipos tikslais Komisija patvirtina išsamias prie
mones, susijusias su techniniais reikalavimais, kurie būtini
siekiant užtikrinti tinkamą statistinių duomenų valdymą. Šie
įgyvendinimo aktai priimami pagal 28 straipsnio 2 dalyje
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

22. 27 straipsnis pakeičiamas taip:
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paprieštarauja tokiam pratęsimui ne vėliau nei likus trims
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada
atšaukti pagal 27 straipsnį deleguotus įgaliojimus. Spren
dimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame spren
dime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja kitą
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidi
nyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio
jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.
Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart apie jį vienu
metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.
Pagal 27 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja
tik jei per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos
Parlamentui ir Tarybai nei Europos Parlamentas, nei Taryba
nepateikia prieštaravimų, arba jei dar nepasibaigus šiam
laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša
Komisijai, kad jie neprieštaraus. Europos Parlamento arba
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem
mėnesiais.“

„27 straipsnis
Pakeitimas
Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas šios
direktyvos V priedas, susijusius su informacijos, kurią turi
pateikti valstybės narės, konkrečiu ir aktualiu turiniu bei
detalėmis, su sąlyga, kad tokiais aktais siekiama tik atsi
žvelgti į JRAB konvencijos ir kodekso pakeitimus, kartu
laikantis duomenų apsaugos reikalavimų. Tokiais deleguo
taisiais aktais negali būti keičiamos nuostatos dėl duomenų
anonimizavimo, reikalaujamo pagal 25a straipsnio 3 dalį.“

23. Įterpiamas šis straipsnis:

24. 28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis
Komiteto procedūra
1.
Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų
prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2099/2002 (*).
Tai komitetas, kaip apibrėžta 2011 m. vasario 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.
182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (**).

„27a straipsnis
Delegavimas
1.
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai
suteikiami laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.
27 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai deleguo
jami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 3 d.
Komisija ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 4 d. parengia
ataskaitą dėl įgaliojimų delegavimo. Įgaliojimų delegavimas
savaime pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams,
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba

2.
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento
(ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jeigu komitetas nepateikia
nuomonės, Komisija nepriima įgyvendinimo akto projekto
ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4
dalies trečia pastraipa.

___________
(*) OL L 324, 2002 11 29, p. 1.
(**) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.“
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25. 29 straipsnis pakeičiamas taip:
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c) Šios direktyvos III priedo tekstas pridedamas kaip Direk
tyvos 2008/106/EB V priedas.

„29 straipsnis
Sankcijos
Valstybės narės nustato sankcijų sistemas už nacionalinių
nuostatų, priimtų pagal 3, 5, 7, 9–15, 17, 18, 19, 22, 23 ir
24 straipsnius ir I priedą, pažeidimus ir imasi visų priemo
nių, būtinų užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Numatytos
sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasan
čios.“
26. 30 straipsnis pakeičiamas taip:
„30 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
Iki 2017 m. sausio 1 d. valstybės narės gali ir toliau išduoti,
pripažinti bei tvirtinti kompetencijos pažymėjimus pagal
šios direktyvos reikalavimus, kokie jie buvo iki 2013 m.
sausio 3 d., jūrininkams, pradėjusiems įgyti patvirtintą
darbo jūroje stažą, mokytis pagal patvirtintą mokymo ir
rengimo programą arba patvirtintą rengimo kursą iki
2013 m. liepos 1 d.
Iki 2017 m. sausio 1 d. valstybės narės gali ir toliau pratęsti
ir atnaujinti kompetencijos pažymėjimus bei patvirtinimus
pagal šios direktyvos reikalavimus, kokie jie buvo iki
2013 m. sausio 3 d.“
27. 33 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę
1.
Nedarant poveikio Direktyvos 2008/106/EB 30 straipsniui
su pakeitimais, padarytais šios direktyvos 1 straipsnio 26
punktu, valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. liepos 4 d., o
dėl šios direktyvos 1 straipsnio 5 punkto – ne vėliau kaip
2015 m. sausio 4 d., priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės, priimdamos tokias nuostatas, daro jose nuorodą
į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Įsigaliojimas
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis
Adresatai
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

28. Šis punktas netaikomas teksto redakcijai lietuvių kalba.
29. Priedai iš dalies keičiami taip:
a) Direktyvos 2008/106/EB I priedas pakeičiamas šios
direktyvos I priedu.
b) Direktyvos 2008/106/EB II priedas yra iš dalies keičia
mas, kaip nustatyta šios direktyvos II priede.

Priimta Strasbūre 2012 m. lapkričio 21 d.

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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I PRIEDAS
„I PRIEDAS
3 STRAIPSNYJE NURODYTI JRAB KONVENCIJOS RENGIMO REIKALAVIMAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiame priede nurodytos taisyklės yra papildytos JRAB kodekso A dalyje pateiktomis privalomomis nuostatomis,
išskyrus VIII skyrių, VIII/2 taisyklę.
Kiekviena nuoroda į taisyklės reikalavimą – taip pat nuoroda į atitinkamą JRAB kodekso A dalies poskyrį.
2. JRAB kodekso A dalyje pateikiami kompetencijos normatyvai, privalomi asmenims, siekiantiems gauti pažymėjimus
arba juos atnaujinti pagal JRAB konvencijos nuostatas. Tam, kad aiškiau būtų apibrėžtas VII skyriuje nustatytų
alternatyvaus atestavimo nuostatų ir II, III ir IV skyrių atestavimo nuostatų ryšys, kompetencijos normatyvuose
nurodytos kompetencijos rūšys atitinkamai skirstomos pagal šias septynias funkcijas:
1. laivavedyba;
2. darbas su kroviniais ir krovos darbai;
3. laivo eksploatacinis valdymas ir žmonių saugumas laive;
4. jūrų laivų mašinos;
5. elektromechanika, elektronika ir valdymo įranga;
6. techninė priežiūra ir remontas;
7. radijo ryšys.
Nustatomi tokie atsakomybės lygiai:
1. vadovavimo lygis;
2. eksploatavimo lygis;
3. pagalbinis lygis.
Funkcijos bei atsakomybės lygiai nustatomi pagal kompetencijos normatyvų lentelių, pateiktų JRAB kodekso A dalies
II, III ir IV skyriuose, paantraštes.
II SKYRIUS
KAPITONAS IR DENIO SKYRIUS
II/1 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi 500 bruto tonažo arba didesnių laivų laivavedybos
budėjimo pamainai vadovaujantiems specialistams
1. Kiekvienas laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantis specialistas, dirbantis 500 bruto tonažo arba didesniame
jūrų laive, privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
2.2. turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių patvirtintą darbo jūroje stažą, kuris yra patvirtintos rengimo programos,
apimančios rengimą laive pagal JRAB kodekso A-II/1 poskyrio reikalavimus, dalis ir kuris yra dokumentais
pagrįstas patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne; kitu atveju jis privalo turėti patvirtintą ne mažesnį
kaip 36 mėnesių darbo jūroje stažą;
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2.3. įgydamas privalomą darbo jūroje stažą, ne trumpiau kaip šešis mėnesius būti vykdęs budėjimo laivo tiltelyje
pareigas vadovaujant kapitonui arba kvalifikuotam vadovaujančiam specialistui;
2.4. atitikti taikytinus IV skyriaus taisyklių reikalavimus, atitinkamai, kad galėtų pagal radijo ryšio reglamentą vykdyti
jam skirtas radijo ryšio pareigas;
2.5. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/1 poskyryje
nustatytus kompetencijos normatyvus ir
2.6. atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4
poskyrio 1–3 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus.
II/2 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi 500 bruto tonažo arba didesnių laivų kapitonams ir
vyresniesiems kapitono padėjėjams
3000 bruto tonažo arba didesnių laivų kapitonas ir vyresnysis kapitono padėjėjas
1. Kiekvienas 3 000 bruto tonažo arba didesnio jūrų laivo kapitonas ir vyresnysis kapitono padėjėjas privalo turėti
kompetencijos pažymėjimą.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. atitikti atestavimo reikalavimus, taikomus 500 bruto tonažo arba didesnių laivų laivavedybos budėjimo pamainai
vadovaujančiam specialistui, ir turėti patvirtintą darbo jūroje einant šias pareigas stažą:
2.1.1. siekiant gauti vyresniojo kapitono padėjėjo pažymėjimą – ne mažesnį negu 12 mėnesių ir
2.1.2. siekiant gauti kapitono pažymėjimą – ne mažesnį negu 36 mėnesių; tačiau šis laikotarpis gali būti
sutrumpintas iki 24 mėnesių, bet ne trumpesnio laikotarpio, jei ne mažiau kaip 12 mėnesių šio darbo
jūroje stažo įgyta dirbant vyresniuoju kapitono padėjėju, ir
2.2. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/2 poskyryje
3 000 bruto tonažo arba didesnių laivų kapitonams ir vyresniesiems kapitono padėjėjams nustatytus kompeten
cijos normatyvus.
Nuo 500 iki 3000 bruto tonažo laivų kapitonas ir vyresnysis kapitono padėjėjas
3. Kiekvienas nuo 500 iki 3 000 bruto tonažo jūrų laivo kapitonas ir vyresnysis kapitono padėjėjas privalo turėti
kompetencijos pažymėjimą.
4. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
4.1. siekiant gauti vyresniojo kapitono padėjėjo pažymėjimą – atitikti reikalavimus, taikomus 500 bruto tonažo arba
didesnių laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui;
4.2. siekiant gauti kapitono pažymėjimą – atitikti reikalavimus, taikomus 500 bruto tonažo arba didesnių laivų
laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui, ir turėti ne mažesnį negu 36 mėnesių darbo jūroje
einant šias pareigas stažą; tačiau šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 24 mėnesių, bet ne trumpesnio
laikotarpio, jei ne mažiau kaip 12 mėnesių šio darbo jūroje stažo įgyta dirbant vyresniuoju kapitono padėjėju, ir
4.3. būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/2 poskyryje nuo 500 iki 3 000 bruto tonažo
laivų kapitonams ir vyresniesiems kapitonų padėjėjams nustatytus kompetencijos normatyvus.
II/3 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi mažesnių negu 500 bruto tonažo laivų laivavedybos
budėjimo pamainai vadovaujantiems specialistams ir kapitonams
Pakrančių reisų nevykdantys laivai
1. Kiekvienas laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantis specialistas, dirbantis mažesniame negu 500 bruto tonažo
pakrančių reisų nevykdančiame jūrų laive, privalo turėti kompetencijos pažymėjimą, taikomą darbui 500 bruto tonažo
arba didesniuose laivuose.
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2. Kiekvienas kapitonas, dirbantis mažesniame negu 500 bruto tonažo pakrančių reisų nevykdančiame jūrų laive, privalo
turėti kompetencijos pažymėjimą, taikomą darbui kapitonu nuo 500 iki 3 000 bruto tonažo laivuose.
Pakrančių reisus vykdantys laivai
Laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantis specialistas
3. Kiekvienas mažesnių negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus vykdančių laivų laivavedybos budėjimo pamainai
vadovaujantis specialistas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.
4. Kiekvienas siekiantis gauti mažesnio negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus vykdančio jūrų laivo laivavedybos
budėjimo pamainai vadovaujančio specialisto pažymėjimą asmuo privalo:
4.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
4.2. būti:
4.2.1. išklausęs specialų rengimo kursą, įskaitant įgytą atitinkamą darbo jūroje stažą, kaip to reikalauja valstybė
narė, arba
4.2.2. įgijęs patvirtintą ne trumpesnį kaip 36 mėnesių darbo jūroje denio skyriuje stažą;
4.3. atitikti taikytinus IV skyriaus taisyklių reikalavimus, atitinkamai, kad galėtų pagal radijo ryšio reglamentą vykdyti
jam skirtas radijo ryšio pareigas;
4.4. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/3 poskyryje
mažesnių negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus vykdančių laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovau
jantiems specialistams nustatytus kompetencijos normatyvus ir
4.5. atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4
poskyrio 1–3 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus.
Kapitonas
5. Kiekvienas kapitonas, dirbantis mažesniame negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus vykdančiame jūrų laive, privalo
turėti kompetencijos pažymėjimą.
6. Kiekvienas siekiantis gauti mažesnio negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus vykdančio jūrų laivo kapitono pažymė
jimą asmuo privalo:
6.1. būti ne jaunesnis kaip 20 metų;
6.2. būti įgijęs ne mažesnį kaip 12 mėnesių patvirtintą darbo jūroje laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančiu
specialistu stažą;
6.3. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/3 poskyryje
mažesnių negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus atliekančių laivų kapitonams nustatytus kompetencijos norma
tyvus ir
6.4. atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4
poskyrio 1–3 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus.
Išimtys
7. Jei Administracija mano, kad taikyti visus šios taisyklės bei JRAB kodekso A-II/3 poskyrio reikalavimus kuriam nors
laivui neracionalu arba neįgyvendinama dėl jo dydžio ir plaukiojimo sąlygų, ji gali, kiek įmanoma, atleisti tokio laivo
arba tokių laivų klasės kapitoną ir laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantį specialistą nuo prievolės vykdyti kai
kuriuos reikalavimus, atsižvelgdama į visų galinčių plaukioti tuose pačiuose vandenyse laivų saugą.
II/4 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi laivavedybos budėjimo pamainos eiliniams jūrininkams
1. Kiekvienas 500 bruto tonažo arba didesnio jūrų laivo laivavedybos budėjimo pamainos eilinis jūrininkas, kuris nėra nei
rengiamas eilinis jūrininkas, nei toks eilinis jūrininkas, kurio pareigoms vykdyti budėjimo metu nereikia kvalifikacijos,
privalo būti atitinkamai atestuotas, kad galėtų vykdyti savo pareigas.
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2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 16 metų;
2.2. būti:
2.2.1. įgijęs patvirtintą darbo jūroje stažą, apimantį ne trumpesnį kaip šešių mėnesių rengimą ir praktiką, arba
2.2.2. išklausęs specialų rengimo kursą krante, prieš pradedant dirbti jūroje arba laive, apimantį įgytą patvirtintą
ne mažesnį kaip dviejų mėnesių darbo jūroje stažą, ir
2.3. atitikti JRAB kodekso A-II/4 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.
3. Pagal 2.2.1 ir 2.2.2 punktus privalomi darbo jūroje stažas, rengimas ir praktika turi būti susiję su laivavedybos
budėjimo funkcijomis bei apimti pareigų vykdymą prižiūrint kapitonui, laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujan
čiam specialistui arba kvalifikuotam eiliniam jūrininkui.
II/5 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi atestuojant eilinius jūrininkus, siekiančius gauti
kvalifikuoto denio skyriaus jūrininko pažymėjimą
1. Kiekvienas 500 bruto tonažo arba didesnio jūrų laivo kvalifikuotas denio skyriaus jūrininkas privalo būti tinkamai
atestuotas.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
2.2. atitikti atestavimo reikalavimus, taikomus laivavedybos budėjimo pamainos eiliniam jūrininkui;
2.3. turėti reikiamą kvalifikaciją dirbti laivavedybos pamainos eiliniu jūrininku ir įgytą patvirtintą darbo jūroje denio
skyriuje stažą, kuris:
2.3.1. ne mažesnis kaip 18 mėnesių arba
2.3.2. ne mažesnis kaip 12 mėnesių, o asmuo yra išklausęs patvirtintą rengimo kursą, ir
2.4. atitikti JRAB kodekso A-II/5 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.
3. Kiekviena valstybė narė palygina kompetencijos normatyvus, taikytus patyrusiems jūrininkams, kurie siekė gauti iki
2012 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su JRAB kodekso A-II/5 poskyryje nustatytais pažymėjimo normatyvais ir
nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šis personalas atnaujintų savo kvalifikaciją.
4. Iki 2017 m. sausio 1 d. valstybė narė, kuri yra 1946 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl patyrusių
jūrininkų atestavimo (Nr. 74) šalis, gali toliau pratęsti ir atnaujinti pažymėjimus bei patvirtinimus pagal minėtos
konvencijos nuostatas.
5. Valstybė narė gali laikyti, jog jūrininkai atitinka šios taisyklės reikalavimus, jei per paskutinius 60 mėnesių iki šios
direktyvos įsigaliojimo jie ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su šiais reikalavimais susijusias pareigas denio
skyriuje.
III SKYRIUS
MAŠINŲ SKYRIUS
III/1 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi nuolat aptarnaujamo mašinų skyriaus budėjimo pamainai
vadovaujantiems specialistams arba mechanikams, paskirtiems budėti periodiškai neaptarnaujamame mašinų
skyriuje
1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo nuolat aptarnaujamo mašinų skyriaus
budėjimo pamainai vadovaujantis specialistas arba mechanikas, paskirtas budėti periodiškai neaptarnaujamame tokio
laivo mašinų skyriuje, privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.
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2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
2.2. būti išklausęs mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą ir turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių patvirtintą darbo
jūroje pagal patvirtintą rengimo programą, apimančią rengimą laive pagal JRAB kodekso A-III/1 poskyrio reika
lavimus, stažą, kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne; arba būti
išklausęs mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą ir turėti patvirtintą ne mažesnį kaip 36 mėnesių darbo jūroje
stažą, o iš jų – ne mažiau kaip 30 mėnesių darbo jūroje mašinų skyriuje stažas;
2.3. įgydamas privalomą darbo jūroje stažą, ne trumpiau kaip šešis mėnesius būti vykdęs budėjimo mašinų skyriuje
pareigas vadovaujant vyriausiajam mechanikui arba kvalifikuotam mechanikui;
2.4. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-III/1 poskyryje
nustatytus kompetencijos normatyvus ir
2.5. atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4
poskyrio 1–3 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus.
III/2 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi 3 000 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių laivų
vyriausiesiems mechanikams ir antriesiems mechanikams
1. Kiekvienas 3 000 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo vyriausiasis mechanikas ir antrasis mecha
nikas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. atitikti atestavimo reikalavimus, taikomus 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo mašinų
skyriaus budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui, ir turėti patvirtintą darbo jūroje einant šias pareigas
stažą:
2.1.1. siekiant gauti antrojo mechaniko pažymėjimą – turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių kvalifikuoto mechaniko
stažą ir
2.1.2. siekiant gauti vyriausiojo mechaniko pažymėjimą – turėti ne mažesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą, tačiau
šis laikotarpis gali būti sutrumpintas ne mažiau kaip iki 24 mėnesių, jei šio darbo jūroje stažo 12 mėnesių
asmuo dirbo antruoju mechaniku, ir
2.2. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-III/2 poskyryje
nustatytus kompetencijos normatyvus.
III/3 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi nuo 750 kW iki 3 000 kW galingumo pagrindinių variklių
laivų vyriausiesiems mechanikams ir antriesiems mechanikams
1. Kiekvienas nuo 750 kW iki 3 000 kW galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo vyriausiasis mechanikas ir antrasis
mechanikas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. atitikti atestavimo reikalavimus, taikomus mašinų skyriaus budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui, ir:
2.1.1. atestuojant antrojo mechaniko atestatui gauti – turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių patvirtintą darbo jūroje
mechaniku stažuotoju arba mechaniku stažą ir
2.1.2. atestuojant vyriausiojo mechaniko atestatui gauti – turėti ne mažesnį kaip 24 mėnesių patvirtintą darbo
jūroje stažą, iš kurio ne mažiau kaip 12 mėnesių einant pareigas, kurioms reikalinga antrojo mechaniko
kvalifikacija, ir
2.2. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-III/3 poskyryje
nustatytus kompetencijos normatyvus.
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3. Kiekvienas mechanikas, įgijęs antrojo mechaniko kvalifikaciją darbui 3 000 kW ir didesnio galingumo pagrindinių
variklių laivuose, turi teisę dirbti vyriausiuoju mechaniku mažesnio kaip 3 000 kW galingumo pagrindinių variklių
laivuose, jei pažymėjimas yra atitinkamai patvirtintas.
III/4 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi aptarnaujamo mašinų skyriaus budėjimo pamainos
eiliniams jūrininkams arba eiliniams jūrininkams, paskirtiems vykdyti pareigas periodiškai neaptarnaujamame
mašinų skyriuje
1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo mašinų skyriaus budėjimo pamainos eilinis
jūrininkas arba eilinis jūrininkas, paskirtas vykdyti pareigas periodiškai neaptarnaujamame mašinų skyriuje, kurie nėra
nei rengiami eiliniai jūrininkai, nei tokie eiliniai jūrininkai, kurių pareigoms vykdyti nereikia kvalifikacijos, privalo būti
atestuoti, kad galėtų vykdyti tokias pareigas.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 16 metų;
2.2. būti:
2.2.1. įgijęs patvirtintą darbo jūroje stažą, apimantį ne trumpesnį kaip šešių mėnesių rengimą ir praktiką, arba
2.2.2. išklausęs specialų rengimo kursą krante prieš pradedant dirbti jūroje arba laive, apimantį įgytą patvirtintą
ne mažesnį kaip dviejų mėnesių darbo jūroje stažą, ir
2.3. atitikti JRAB kodekso A-III/4 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.
3. Pagal 2.2.1 ir 2.2.2 punktus privalomi darbo jūroje stažas, rengimas ir praktika turi būti susiję su budėjimo mašinų
skyriuje funkcijomis bei apimti pareigų vykdymą prižiūrint kvalifikuotam mechanikui arba kvalifikuotam eiliniam
jūrininkui.
III/5 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi aptarnaujamo mašinų skyriaus eiliniams jūrininkams,
siekiantiems gauti kvalifikuoto mašinų skyriaus jūrininko arba kvalifikuoto jūrininko, paskirto vykdyti
pareigas periodiškai neaptarnaujamame mašinų skyriuje, pažymėjimą
1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo mašinų skyriaus kvalifikuotas jūrininkas
privalo būti tinkamai atestuotas.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
2.2. atitikti privalomus minimalius atestavimo reikalavimus, taikomus siekiant gauti aptarnaujamo mašinų skyriaus
budėjimo pamainos eilinio jūrininko arba eilinio jūrininko, paskirto vykdyti pareigas periodiškai neaptarnauja
mame mašinų skyriuje, pažymėjimą;
2.3. turėti reikiamą kvalifikaciją dirbti mašinų skyriaus budėjimo pamainos eiliniu jūrininku ir turėti patvirtintą darbo
jūroje mašinų skyriuje stažą, kuris:
2.3.1. ne mažesnis kaip 12 mėnesių arba
2.3.2. ne mažesnis kaip 6 mėnesiai, o asmuo yra išklausęs patvirtintą rengimo kursą, ir
2.4. atitikti JRAB kodekso A-III/5 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.
3. Kiekviena valstybė narė palygina kompetencijos normatyvus, taikytus mašinų skyriaus eiliniams jūrininkams, kurie
siekė gauti iki 2012 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su JRAB kodekso A-III/5 poskyryje nustatytais pažymėjimo
normatyvais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šis personalas atnaujintų savo kvalifikaciją.
4. Valstybė narė gali laikyti, kad jūrininkai atitinka šios taisyklės reikalavimus, jei per paskutinius 60 mėnesių iki šios
direktyvos įsigaliojimo jie ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su šiais reikalavimais susijusias pareigas mašinų
skyriuje.
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III/6 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi vadovaujančiam elektrotechnikos specialistui
1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo vadovaujantis elektrotechnikos specialistas
privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
2.2. būti baigęs ne mažiau kaip 12 mėnesių mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą ir turėti patvirtintą darbo jūroje
stažą, kurio ne mažiau kaip 6 mėnesiai yra darbas jūroje pagal patvirtintą rengimo programą, atitinkančią JRAB
kodekso A-III/6 poskyrio reikalavimus, ir kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos formos rengimo registra
vimo dienyne; arba būti baigęs ne mažiau kaip 36 mėnesių mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą ir turėti
patvirtintą ne mažesnį kaip 30 mėnesių darbo jūroje mašinų skyriuje stažą;
2.3. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-III/6 poskyryje
nustatytus kompetencijos normatyvus ir
2.4. atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4
poskyrio 1–3 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus.
3. Kiekviena valstybė narė palygina kompetencijos normatyvus, taikytus vadovaujantiems elektrotechnikos specialistams,
kurie siekė gauti iki 2012 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su JRAB kodekso A-III/6 poskyryje nustatytais
pažymėjimo normatyvais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šis personalas atnaujintų savo kvalifikaciją.
4. Valstybė narė gali laikyti, kad jūrininkai atitinka šios taisyklės reikalavimus, jei per paskutinius 60 mėnesių iki šios
direktyvos įsigaliojimo jie ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su šiais reikalavimais susijusias pareigas laive ir
atitinka JRAB kodekso A-III/6 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.
5. Nepaisant 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų, valstybė narė gali laikyti, kad tinkamos kvalifikacijos asmuo gali atlikti
tam tikras A-III/6 poskyryje nustatytas funkcijas.
III/7 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi eiliniam elektrotechnikos specialistui
1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo eilinis elektrotechnikos specialistas turi būti
tinkamai atestuotas.
2. Kiekvienas siekiantis gauti pažymėjimą asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
2.2. turėti patvirtintą darbo jūroje stažą, apimantį ne trumpesnį kaip 12 mėnesių rengimą ir praktiką, arba
2.3. būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą, įskaitant įgytą patvirtintą ne mažesnį kaip 6 mėnesių darbo jūroje stažą,
arba
2.4. turėti kvalifikaciją, atitinkančią JRAB kodekso A-III/7 poskyrio lentelėje nurodytą techninę kompetenciją, ir
patvirtintą ne mažesnį kaip 3 mėnesių darbo jūroje stažą ir
2.5. atitikti JRAB kodekso A-III/7 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.
3. Kiekviena valstybė narė palygina kompetencijos normatyvus, taikytus eiliniams elektrotechnikos specialistams, kurie
siekė gauti iki 2012 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su JRAB kodekso A-III/7 poskyryje nustatytais pažymėjimo
normatyvais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šis personalas atnaujintų savo kvalifikaciją.
4. Valstybė narė gali laikyti, kad jūrininkai atitinka šios taisyklės reikalavimus, jei per paskutinius 60 mėnesių iki šios
direktyvos įsigaliojimo jie ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su šiais reikalavimais susijusias pareigas laive ir
atitinka JRAB kodekso A-III/7 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.
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5. Nepaisant 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų, valstybė narė gali laikyti, kad tinkamos kvalifikacijos asmuo gali atlikti
tam tikras A-III/7 poskyryje nustatytas funkcijas.
IV SKYRIUS
RADIJO RYŠYS IR RADIJO RYŠIO OPERATORIAI
Paaiškinimas
Privalomi radijo ryšio budėjimo reikalavimai yra išdėstyti radijo ryšio reglamente ir iš dalies pakeistoje SOLAS 74. Radijo
ryšio įrangos eksploatavimo reikalavimai išdėstyti iš dalies pakeistoje SOLAS 74 bei Tarptautinės jūrų organizacijos
priimtose rekomendacijose.
IV/1 taisyklė
Taikymas
1. Išskyrus 2 punkte numatytus atvejus, šio skyriaus nuostatos taikomos globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos
sistemoje (angl. GMDSS) dirbančių laivų radijo ryšio operatoriams, kaip nurodyta iš dalies pakeistoje SOLAS 74.
2. Laivų, kuriems nėra privaloma laikytis SOLAS 74 IV skyriaus nuostatų dėl GMDSS, radijo ryšio operatoriai neprivalo
laikytis šio skyriaus nuostatų. Tačiau tokių laivų radijo ryšio operatoriai privalo laikytis radijo ryšio reglamento.
Valstybės narės užtikrina, kad šiems radijo ryšio operatoriams būtų išduodami arba pripažįstami atitinkami radijo
ryšio reglamente nustatyti pažymėjimai.
IV/2 taisyklė
Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi GMDSS radijo ryšio operatoriams
1. Kiekvienas asmuo, atsakingas už radijo ryšio operacijas arba vykdantis šias operacijas laive, kuris privalo dalyvauti
GMDSS, privalo turėti GMDSS pažymėjimą, valstybės narės išduotą arba pripažintą pagal radijo ryšio reglamento
nuostatas.
2. Be to, kiekvienas siekiantis gauti kompetencijos pažymėjimą darbui laive, kuriame pagal iš dalies pakeistą SOLAS 74
turi būti radijo ryšio įranga, asmuo privalo:
2.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir
2.2. turėti patvirtintą išsilavinimą bei būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-IV/2 poskyryje
nustatytus kompetencijos normatyvus.
V SKYRIUS
SPECIALŪS TAM TIKRŲ TIPŲ LAIVŲ PERSONALO RENGIMO REIKALAVIMAI
V/1-1 taisyklė
Privalomi minimalūs naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių kapitonų, vadovaujančių specialistų ir eilinių
jūrininkų rengimo ir kvalifikacijos reikalavimai
1. Naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių vadovaujantys specialistai ir eiliniai jūrininkai, kuriems yra paskirtos konkre
čios pareigos, susijusios su kroviniu bei krovimo įranga, privalo turėti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo
pagrindinio rengimo kurso pažymėjimą.
2. Kiekvienas siekiantis gauti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo kurso pažymėjimą
asmuo turi būti išklausęs pagrindinį rengimo kursą pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio nuostatas ir privalo:
2.1. turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje naftos ir cheminių medžiagų tanklaiviuose stažą ir
atitikti JRAB kodekso A-V/1-1 poskyrio 1 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus arba
2.2. būti išklausęs naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pagrindinį rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso
A-V/1-1 poskyrio 1 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.
3. Laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie tiesiogiai už naftos
tanklaivių krovinio pakrovimą ir iškrovimą, gabenamo krovinio priežiūrą, krovinio tvarkymą, tankų valymą arba kitus
su kroviniu susijusius veiksmus naftos tanklaiviuose atsakingi asmenys privalo turėti naftos tanklaivių krovimo specia
laus rengimo kurso pažymėjimą.
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4. Kiekvienas siekiantis gauti naftos tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą asmuo privalo:
4.1. atitikti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo kurso pažymėjimo reikalavimus ir
4.2. turėti reikiamą kvalifikaciją naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo kurso atestatui
gauti, ir:
4.2.1. turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje naftos tanklaiviuose stažą arba
4.2.2. būti išklausęs ne trumpesnį kaip vieno mėnesio patvirtintą rengimo kursą naftos tanklaivyje, per kurį
tanklaivis pakrautas ir iškrautas ne mažiau kaip tris kartus ir kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos
formos rengimo registravimo dienyne, atsižvelgiant į JRAB kodekso B-V/1 poskyrio rekomendacijas, ir
4.3. būti išklausęs patvirtintą naftos tanklaivių krovimo specialų rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-1
poskyrio 2 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.
5. Laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie tiesiogiai už
cheminių medžiagų tanklaivių krovinio pakrovimą ir iškrovimą, gabenamo krovinio priežiūrą, krovinio tvarkymą,
tankų valymą arba kitus su kroviniu susijusius veiksmus cheminių medžiagų tanklaiviuose atsakingi asmenys privalo
turėti cheminių medžiagų tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą.
6. Kiekvienas siekiantis gauti cheminių medžiagų tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą asmuo
privalo:
6.1. atitikti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo kurso pažymėjimo reikalavimus ir
6.2. turėti reikiamą kvalifikaciją naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo kurso atestatui
gauti, ir:
6.2.1. turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje cheminių medžiagų tanklaiviuose stažą arba
6.2.2. būti išklausęs ne trumpesnį kaip vieno mėnesio patvirtintą rengimo kursą cheminių medžiagų tanklaivyje,
per kurį tanklaivis pakrautas ir iškrautas ne mažiau kaip tris kartus ir kuris yra dokumentais pagrįstas
patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne, atsižvelgiant į JRAB kodekso B-V/1 poskyrio rekomen
dacijas, ir
6.3. būti išklausęs patvirtintą cheminių medžiagų tanklaivių krovimo specialų rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso
A-V/1-1 poskyrio 3 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.
7. Valstybės narės užtikrina, kad jūrininkams, kurių kvalifikacija tokia, kaip nurodyta atitinkamai 2, 4 arba 6 dalyje, būtų
išduoti tinkamumo liudijimai arba kad esami kompetencijos pažymėjimai arba tinkamumo liudijimai būtų tinkamai
patvirtinti.
V/1-2 taisyklė
Privalomi minimalūs suskystintų dujų tanklaivių kapitonų, vadovaujančių specialistų ir eilinių jūrininkų rengimo
ir kvalifikacijos reikalavimai
1. Suskystintų dujų tanklaivių vadovaujantys specialistai ir eiliniai jūrininkai, kuriems yra paskirtos konkrečios pareigos,
susijusios su kroviniu bei krovimo įranga, privalo turėti suskystintų dujų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo
kurso pažymėjimą.
2. Kiekvienas siekiantis gauti suskystintų dujų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo kurso pažymėjimą asmuo turi būti
išklausęs pagrindinį rengimo kursą pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio nuostatas ir privalo:
2.1. turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje suskystintų dujų tanklaiviuose stažą ir atitikti JRAB
kodekso A-V/1-2 poskyrio 1 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus arba
2.2. būti išklausęs suskystintų dujų tanklaivių krovimo pagrindinį rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-2
poskyrio 1 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.
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3. Laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie tiesiogiai už
suskystintų dujų tanklaivių krovinio pakrovimą ir iškrovimą, gabenamo krovinio priežiūrą, krovinio tvarkymą,
tankų valymą arba kitus su kroviniu susijusius veiksmus suskystintų dujų tanklaiviuose atsakingi asmenys privalo
turėti suskystintų dujų tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą.
4. Kiekvienas siekiantis gauti suskystintų dujų tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą asmuo privalo:
4.1. atitikti suskystintų dujų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo kurso pažymėjimo reikalavimus ir
4.2. turėti reikiamą kvalifikaciją suskystintų dujų tanklaivių krovimo pagrindinio rengimo kurso atestatui gauti, ir:
4.2.1. turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje suskystintų dujų tanklaiviuose stažą arba
4.2.2. būti išklausęs ne trumpesnį kaip vieno mėnesio patvirtintą rengimo kursą suskystintų dujų tanklaivyje, per
kurį tanklaivis pakrautas ir iškrautas ne mažiau kaip tris kartus ir kuris yra dokumentais pagrįstas patvir
tintos formos rengimo registravimo dienyne, atsižvelgiant į JRAB kodekso B-V/1 poskyrio rekomendacijas,
ir
4.3. būti išklausęs patvirtintą suskystintų dujų tanklaivių krovimo specialų rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso
A-V/1-2 poskyrio 2 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.
5. Valstybės narės užtikrina, kad jūrininkams, kurių kvalifikacija tokia, kaip nurodyta atitinkamai 2 arba 4 dalyje, būtų
išduoti tinkamumo liudijimai arba kad esami kompetencijos pažymėjimai arba tinkamumo liudijimai būtų tinkamai
patvirtinti.
V/2 taisyklė
Privalomi minimalūs keleivinių laivų kapitonų, vadovaujančių specialistų, eilinių jūrininkų ir kito personalo
rengimo ir kvalifikacijos reikalavimai
1. Ši taisyklė taikoma tarptautinius reisus vykdančių keleivinių laivų kapitonams, vadovaujantiems specialistams, eiliniams
jūrininkams ir kitam personalui. Dėl šių reikalavimų taikymo vidaus reisus vykdančių keleivinių laivų personalui
sprendimą priima valstybės narės.
2. Iki tarnybinių pareigų jūrininkams paskyrimo keleiviniuose laivuose, jie privalo išklausyti atitinkamai pagal savo
pareigas, užduotis ir įsipareigojimus 4–7 dalyse nurodytą rengimo kursą.
3. Jūrininkai, kuriems privaloma išklausyti rengimo kursą pagal 4, 6 ir 7 punktus, privalo ne rečiau kaip kartą per
penkerius metus išklausyti atitinkamą žinių atnaujinimo kursą arba privalo pateikti įrodymą, kad per paskutinius
penkerius metus pasiekė lygį, atitinkantį reikiamus kompetencijos normatyvus.
4. Keleivinių laivų kapitonai, vadovaujantys specialistai ir kitas personalas, kuriam laivo įgulos sąraše paskirta padėti
keleiviams avarinių situacijų keleiviniuose laivuose metu, privalo būti išklausę rengimo kursą minios valdymo tema,
kaip nustatyta JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 1 dalyje.
5. Keleivinių laivų personalas, tiesiogiai aptarnaujantis keleivius keleiviams skirtose keleivinių laivų patalpose, privalo būti
išklausęs JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 2 dalyje nurodytą rengimo kursą saugos tema.
6. Keleivinių laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie asme
nys, kurie laivo įgulos sąraše tiesiogiai paskirti atsakingais už keleivių saugą avarinių situacijų keleiviniuose laivuose
metu, privalo būti išklausę JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 3 dalyje nurodytą patvirtintą rengimo kursą krizių valdymo
ir žmonių elgesio tema.
7. Ro-ro keleivinių laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie
asmenys, kuriems paskirta tiesioginė atsakomybė už keleivių įlaipinimą bei išlaipinimą, krovinio pakrovimą, iškrovimą
arba sutvirtinimą, arba laivo korpuso angų sandarinimą, privalo būti išklausę JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 4 dalyje
nurodytą patvirtintą rengimo kursą keleivių bei krovinio saugos ir laivo korpuso sandarumo tema.
8. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienam asmeniui būtų išduodami dokumentai, liudijantys, kad jis išklausė atitinkamą
kursą, nustačius, kad jo kvalifikacija atitinka šios taisyklės nuostatas.
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VI SKYRIUS
VEIKSMAI AVARINIŲ SITUACIJŲ METU, DARBO SAUGOS, SAUGUMO, MEDICININĖS PRIEŽIŪROS IR
GELBĖJIMO FUNKCIJOS
VI/1 taisyklė
Privalomi minimalūs reikalavimai dėl visų jūrininkų supažindinimo su sauga ir pagrindinio rengimo ir mokymo
saugos tema
1. Jūrininkai privalo išklausyti supažindinimo su sauga ir pagrindinį rengimo kursą arba baigti mokymą pagal JRAB
kodekso A-VI/1 poskyrį ir atitikti jame nustatytus atitinkamus kompetencijos normatyvus.
2. Tais atvejais, kai atestavimo reikalavimai išduodamam tam tikram atestatui gauti neapima pagrindinio rengimo kurso,
išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė pagrindinį rengimo kursą.
VI/2 taisyklė
Privalomi minimalūs reikalavimai, taikomi išduodant tinkamumo liudijimus darbui su gelbėjimosi valtimis ir
plaustais, gelbėjimo valtimis ir greitaeigėmis gelbėjimo valtimis
1. Kiekvienas siekiantis gauti tinkamumo liudijimą darbui su gelbėjimosi valtimis ir plaustais ir gelbėjimo valtimis,
išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis, asmuo privalo:
1.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
1.2. turėti patvirtintą ne mažesnį kaip 12 mėnesių darbo jūroje stažą arba būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir
turėti ne mažesnį kaip šešių mėnesių darbo jūroje stažą ir
1.3. atitikti JRAB kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse nustatytus darbo su gelbėjimosi valtimis ir plaustais, ir
gelbėjimo valtimis kompetencijos normatyvus tinkamumo liudijimui gauti.
2. Kiekvienas siekiantis gauti tinkamumo liudijimą darbui su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis asmuo privalo:
2.1. turėti tinkamumo liudijimą darbui su gelbėjimosi valtimis ir plaustais, ir gelbėjimo valtimis, išskyrus greitaeiges
gelbėjimo valtis;
2.2. būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir
2.3. atitikti JRAB kodekso A-VI/2 poskyrio 7–10 dalyse nustatytus darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis kompe
tencijos normatyvus tinkamumo liudijimui gauti.
VI/3 taisyklė
Privalomi minimalūs specialaus gaisrų gesinimo rengimo reikalavimai
1. Jūrininkai, kuriems paskirta vadovauti gaisrų gesinimo operacijoms, privalo būti sėkmingai išklausę specialų gaisrų
gesinimo rengimo kursą, kuriame dėmesys visų pirma skiriamas organizavimui, taktikai ir vadovavimui, pagal JRAB
kodekso A-VI/3 poskyrio 1–4 dalių nuostatas bei atitikti jame nustatytus kompetencijos normatyvus.
2. Tais atvejais, kai atestavimo reikalavimai išduodamam tam tikram atestatui gauti neapima specialaus gaisrų gesinimo
rengimo, išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė specialų gaisrų
gesinimo rengimo kursą.
VI/4 taisyklė
Privalomi minimalūs pirmosios medicinos pagalbos teikimo ir medicininės priežiūros reikalavimai
1. Jūrininkai, kuriems paskirta teikti laive pirmąją medicinos pagalbą, privalo atitikti JRAB kodekso A-VI/4 poskyrio 1, 2
ir 3 dalyse pirmajai medicinos pagalbai nustatytus kompetencijos normatyvus.
2. Jūrininkai, kurie yra atsakingi už medicininę priežiūrą laive, privalo atitikti JRAB kodekso A-VI/4 poskyrio 4, 5 ir 6
dalyse medicininei priežiūrai nustatytus kompetencijos normatyvus.
3. Tais atvejais, kai atestavimo reikalavimai išduodamam tam tikram atestatui neapima pirmosios medicinos pagalbos
arba medicininės priežiūros rengimo, išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas
išklausė pirmosios medicinos pagalbos arba medicininės priežiūros rengimo kursą.
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VI/5 taisyklė
Privalomi minimalūs laivo apsaugos pareigūnų tinkamumo liudijimų išdavimo reikalavimai
1. Kiekvienas siekiantis gauti laivo apsaugos pareigūno tinkamumo liudijimą asmuo privalo:

1.1. turėti patvirtintą ne mažesnį kaip 12 mėnesių darbo jūroje stažą arba atitinkamą darbo jūroje stažą ir laivo
eksploatacijos žinių ir

1.2. atitikti JRAB kodekso A-VI/5 poskyrio 1–4 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus laivo apsaugos pareigūno
tinkamumo liudijimui gauti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienam asmeniui būtų išduodamas tinkamumo liudijimas, nustačius, kad jo kvali
fikacija atitinka šios taisyklės nuostatas.

VI/6 taisyklė
Privalomi minimalūs apsaugos rengimo ir mokymo reikalavimai visiems jūrininkams
1. Jūrininkai privalo išklausyti supažindinimo su apsaugos reikalavimais bei apsaugos žinių kursą arba baigti mokymą
pagal JRAB kodekso A-VI/6 poskyrio 1–4 dalis ir atitikti jame nustatytus atitinkamus kompetencijos normatyvus.

2. Tais atvejais, kai atestavimo reikalavimai išduodamam tam tikram atestatui gauti neapima apsaugos žinių, išduodamas
tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė apsaugos žinių rengimo a kursą.

3. Kiekviena valstybė narė palygina apsaugos rengimo ir mokymo reikalavimus, iki šios direktyvos įsigaliojimo taikytus
kvalifikaciją turintiems arba ją dokumentais įrodyti galintiems jūrininkams, su JRAB kodekso A-VI/6 poskyrio 4 dalies
reikalavimais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šie jūrininkai atnaujintų savo kvalifikaciją.

Jūrininkai, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos
4. Jūrininkai, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos, turi atitikti JRAB kodekso A-VI/6 poskyrio 6–8 dalyse
nurodytus kompetencijos normatyvus.

5. Tais atvejais, kai atestavimo reikalavimai išduodamam tam tikram atestatui gauti neapima paskirtų su apsauga susijusių
pareigų, išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė paskirtų su apsauga
susijusių pareigų rengimo kursą.

6. Kiekviena valstybė narė palygina apsaugos rengimo normatyvus, iki šios direktyvos įsigaliojimo taikytus kvalifikaciją
turintiems arba ją dokumentais įrodyti galintiems jūrininkams, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos, su
JRAB kodekso A-VI/6 poskyrio 8 punkto reikalavimais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šie jūrininkai atnaujintų
savo kvalifikaciją.

VII SKYRIUS
ALTERNATYVUS ATESTAVIMAS
VII/1 taisyklė
Alternatyvių pažymėjimų išdavimas
1. Nepaisant šio priedo II ir III skyriuose išdėstytų atestavimo reikalavimų, valstybės narės gali nutarti išduoti arba įgalioti
išduoti kitokius pažymėjimus, nei nurodyta šių dalių taisyklėse nurodyti, jei:

1.1. į pažymėjimus ir patvirtinimus įrašomos funkcijos ir su jomis susiję atsakomybės lygiai yra parinkti iš funkcijų ir
lygių, esančių JRAB kodekso A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 ir A-IV/2
poskyriuose, ir visiškai juos atitinka;

1.2. kandidatai turi patvirtintą išsilavinimą ir yra išklausę patvirtintą rengimo kursą bei atitinka tiesiogiai susijusiuose
JRAB kodekso poskyriuose nustatytus kompetencijos normatyvų reikalavimus, kaip nurodyta šio kodekso A-VII/1
poskyryje, reikalingus funkcijoms ir lygiams, kurie turi būti nurodyti pažymėjimuose ir patvirtinimuose;
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1.3. kandidatai yra įgiję patvirtintą funkcijas ir lygius, kurie turi būti nurodyti pažymėjime, atitinkantį darbo jūroje
stažą. Minimalus darbo jūroje stažas turi prilygti darbo jūroje stažui, nustatytam šio priedo II ir III skyriuose.
Tačiau minimalus darbo jūroje stažas privalo būti ne mažesnis už nustatytą JRAB kodekso A-VII/2 poskyryje;
1.4. siekiantys gauti pažymėjimą asmenys, kurie turi vykdyti laivavedybos funkciją eksploatavimo lygiu, privalo atitikti
atitinkamai jiems taikytinus IV skyriaus taisyklių reikalavimus dėl jiems paskirtų radijo ryšio pareigų vykdymo
taip, kaip nustatyta radijo ryšio reglamente;
1.5. pažymėjimai išduodami pagal šios direktyvos 5 straipsnio reikalavimus ir JRAB kodekso VII skyriaus nuostatas.
2. Joks pažymėjimas negali būti išduotas pagal šį skyrių tol, kol valstybė narė neperduoda Komisijai pagal JRAB konven
ciją reikalaujamos informacijos.
VII/2 taisyklė
Jūrininkų atestavimas
Kiekvienas jūrininkas, atliekantis bet kurią funkciją arba kelias funkcijas, nurodytas JRAB kodekso II skyriaus A-II/1, A-II/2,
A-II/3, A-II/4 arba A-II/5 arba III skyriaus A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 arba A-III/5 arba IV skyriaus A-IV/2 lentelėse,
privalo turėti atitinkamą kompetencijos pažymėjimą arba tinkamumo liudijimą.
VII/3 taisyklė
Alternatyvių pažymėjimų išdavimą reglamentuojantys principai
1. Kiekviena valstybė narė, nusprendusi išduoti alternatyvius pažymėjimus arba įgalioti kitus juos išduoti, užtikrina, kad
būtų laikomasi šių principų:
1.1. neįdiegiama jokia alternatyvaus atestavimo sistema, nebent tuo atveju, jei ji užtikrintų bent tokį patį saugos jūroje
lygį ir tokį patį prevencinį poveikį taršos atžvilgiu, kaip yra nustatyta kituose skyriuose, ir
1.2. laikantis bet kokios pagal šį skyrių pradedamos taikyti alternatyvaus atestavimo tvarkos, numatomas alternatyvių
pažymėjimų ir pagal kitus skyrius išduodamų pažymėjimų tarpusavio pakeičiamumas.
2. 1 punkte nurodytu tarpusavio pakeičiamumo principu užtikrinama, kad:
2.1. jūrininkai, atestuoti pagal II skyriuje ir (arba) III skyriuje nustatytą tvarką, ir jūrininkai, atestuoti pagal VII skyrių,
gali dirbti laivuose tiek esant tradicinei, tiek kitokiai darbo laive organizavimo formai ir
2.2. jūrininkai nebūtų rengiami tam tikrai darbo laive tvarkai tokiu būdu, kuris sumažintų jų galimybes panaudoti
įgytus įgūdžius kitur.
3. Išduodant pažymėjimą pagal šio skyriaus nuostatas, atsižvelgiama į šiuos principus:
3.1. alternatyvūs pažymėjimai negali būti išduodami:
3.1.1. siekiant sumažinti laivų įgulas;
3.1.2. pakenkiant profesijos reputacijai arba sumenkinant jūrininkų profesionalumą arba
3.1.3. siekiant pateisinti bendrą mašinų ir denio skyrių vadovaujančių specialistų budėjimo pareigų bet kurios
konkrečios budėjimo pamainos metu skyrimą vienam pažymėjimo turėtojui ir
3.2. laivui vadovaujantis asmuo nurodomas kaip jo kapitonas ir bet kokios alternatyvaus atestavimo tvarkos įdiegimas
neturi turėti neigiamų pasekmių kapitono teisinei padėčiai bei jo įgaliojimams.
4. 1 ir 2 punktuose pateiktais principais užtikrinamas tiek denio skyriaus jūrininkų, tiek mechanikų kompetencijos
išsaugojimas.“
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II PRIEDAS
II priedo 3 punktas pakeičiamas taip:
„3. Europos jūrų saugumo agentūros padedama ir prireikus dalyvaujant atitinkamai valstybei narei, Komisija įvertino tą
šalį (vertinant taip pat galėjo būti tikrinami įrenginiai ir procedūros) ir patvirtino, kad visiškai laikomasi JRAB
konvencijos reikalavimų, susijusių su rengimo, atestavimo ir kokybės normatyvais.“
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III PRIEDAS
„V PRIEDAS
STATISTIKOS TIKSLAIS KOMISIJAI PERDUODAMOS INFORMACIJOS TIPAS
1. Kai daroma nuoroda į šį priedą, pateikiama ši JRAB kodekso A-I/2 poskyrio 9 dalyje nurodyta informacija apie visus
kompetencijos pažymėjimus arba patvirtinimus, liudijančius jų išdavimą, apie visus patvirtinimus, liudijančius kitų
valstybių išduotų Kompetencijos pažymėjimų pripažinimą, o simboliu (*) pažymėtos nuostatos informacija pateikiama
anonimizuota forma, kaip reikalaujama 25a straipsnio 3 dalyje:
Kompetencijos pažymėjimai / patvirtinimai, liudijantys jų išdavimą:
— unikalus jūrininko identifikacijos numeris, jei žinomas (*),
— jūrininko vardas ir pavardė (*),
— jūrininko gimimo data,
— jūrininko pilietybė,
— jūrininko lytis,
— kompetencijos pažymėjimo patvirtinimo numeris (*),
— išdavimą liudijančio patvirtinimo numeris (*),
— pareigos,
— išdavimo data arba vėliausio dokumento atnaujinimo data,
— galiojimo terminas,
— pažymėjimo statusas,
— apribojimai.
Patvirtinimai, liudijantys kitų valstybių išduotų Kompetencijos pažymėjimų pripažinimą:
— unikalus jūrininko identifikacijos numeris, jei žinomas (*),
— jūrininko vardas ir pavardė (*),
— jūrininko gimimo data,
— jūrininko pilietybė,
— jūrininko lytis,
— pirminį kompetencijos pažymėjimą išdavusi valstybė,
— pirminio kompetencijos pažymėjimo numeris (*),
— pripažinimą liudijančio patvirtinimo numeris (*),
— pareigos,
— išdavimo data arba vėliausio dokumento atnaujinimo data,
— galiojimo terminas,
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— patvirtinimo statusas,
— apribojimai.
2. Valstybės narės savanoriškais pagrindais gali pateikti informaciją apie eiliniams jūrininkams pagal JRAB konvencijos
priedo II, III ir VII skyrius išduotus tinkamumo liudijimus:
— unikalus jūrininko identifikacijos numeris, jei žinomas (*),
— jūrininko vardas ir pavardė (*),
— jūrininko gimimo data,
— jūrininko pilietybė,
— jūrininko lytis,
— tinkamumo liudijimo numeris (*),
— pareigos,
— išdavimo data arba vėliausio dokumento atnaujinimas,
— galiojimo terminas,
— tinkamumo liudijimo statusas.“
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