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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2012/35/ES
(2012. gada 21. novembris),
ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Savienības mehānismu trešo valstu jūrnieku sagatavo
šanas un sertificēšanas sistēmu atzīšanai. Pēc pārstrādā
šanas minētie noteikumi ir iekļauti Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvā 2008/106/EK (4).

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 100. panta 2. punktu,
(3)

Manilā 2010. gadā notika STCW konvencijas dalībvalstu
konference, ar kuru STCW konvencijā ieviesa vairākus
būtiskus grozījumus (“Manilas grozījumi”), proti, krāpnie
cisku darbību novēršanā saistībā ar sertifikātiem, medicī
nisko standartu jomā, drošuma apmācību, tostarp pirā
tisma un bruņotu laupīšanu jautājumos un attiecībā uz
apmācībām tehnoloģiju jomā. Manilas grozījumi arī
ieviesa prasības attiecībā uz kvalificētiem jūrniekiem un
izveidoja jaunus profesionālos profilus, piemēram, elek
tromehāniķi.

(4)

Visas dalībvalstis ir STCW konvencijas dalībvalstis, un
neviena no tām nav iebildusi pret Manilas grozījumiem,
izmantojot šim nolūkam paredzēto procedūru. Tāpēc
dalībvalstīm savi valstu noteikumi būtu jāsaskaņo ar
Manilas grozījumiem. Būtu jāizvairās no konflikta starp
dalībvalstu starptautiskajām saistībām un to Savienības
saistībām. Turklāt, ņemot vērā kuģniecības globālo
raksturu, Savienības noteikumiem par jūrnieku sagatavo
šanu un sertificēšanu būtu jāsaskan ar starptautiskajiem
noteikumiem. Tāpēc, lai atspoguļotu Manilas grozījumus,
būtu jāgroza vairāki Direktīvas 2008/106/EK noteikumi.

(5)

Uzlabotai jūrnieku sagatavošanai būtu jāaptver pienācīga
teorētiskā un praktiskā sagatavošana, lai nodrošinātu, ka
jūrniekiem ir kvalifikācija, kas atbilst drošuma un
drošības standartiem, un ka tie spēj rīkoties ārkārtas un
draudu situācijās.

(6)

Būtu jāizstrādā un jāievieš kvalitātes standarti un kvali
tātes standartu sistēmas, attiecīgā gadījumā ņemot vērā
Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu (2009. gada
18. jūnijs) par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamat
principu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglī
tībai un apmācībām (5) un ar to saistītos pasākumus, ko
pieņēmušas dalībvalstis.

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzi
numu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu regulē 1978. gada
Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) konvencija
par jūrnieku sagatavošanu, diplomēšanu un sardzes pildī
šanu (“STCW konvencija”), kura stājās spēkā 1984. gadā
un kuru būtiski grozīja 1995. gadā.

(2)

Pirmo reizi STCW konvenciju iekļāva Savienības tiesību
aktos ar Padomes Direktīvu 94/58/EK (1994. gada
22. novembris) par jūrnieku minimālo sagatavotības
līmeni (3). Vēlāk Savienības noteikumus par jūrnieku
sagatavošanu un sertificēšanu pielāgoja turpmākiem
STCW konvencijas grozījumiem, kā arī izveidoja kopīgu

(1) OV C 43, 15.2.2012., 69. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēst
nesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 13. novembra
lēmums.
(3) OV L 319, 12.12.1994., 28. lpp.

(4) OV L 323, 3.12.2008., 33. lpp.
(5) OV C 155, 8.7.2009., 1. lpp.
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(7)

Eiropas sociālie partneri ir vienojušies par minimālo
atpūtas stundu skaitu, kas piemērojamas jūrniekiem, un,
nolūkā īstenot minēto vienošanos, ir pieņemta Direktīva
1999/63/EK (1). Minētajā direktīvā paredzēta arī iespēja
atļaut izņēmumus attiecībā uz jūrnieku minimālo atpūtas
stundu skaitu. Tomēr iespēja atļaut izņēmumus būtu jāie
robežo maksimālā ilguma, biežuma un apmēra ziņā.
Manilas grozījumu mērķis bija cita starpā noteikt objek
tīvus ierobežojumus attiecībā uz izņēmumiem, ko
piemēro sardzes personāla un jūrnieku, kuri norīkoti ar
drošību, drošumu un piesārņojuma novēršanu saistītu
uzdevumu veikšanai, minimālajam atpūtas laikam, lai
tādējādi novērstu nogurumu. Manilas grozījumi būtu jāie
kļauj Direktīvā 2008/106/EK tā, lai nodrošinātu saskaņo
tību ar Direktīvu 1999/63/EK, kas grozīta ar Direktīvu
2009/13/EK (2).

(8)

Vēl vairāk atzīstot, cik svarīgi ir noteikt minimālās prasī
bas, kas reglamentē visu jūrnieku dzīves un darba apstāk
ļus, Direktīva 2009/13/EK stāsies spēkā, kā tajā noteikts,
kad stāsies spēkā 2006. gada Konvencija par darbu
jūrniecībā.

(9)

Direktīva 2008/106/EK ietver arī trešo valstu jūrnieku
sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu atzīšanas mehā
nismu. Atzīšanu īsteno Komisija saskaņā ar procedūru,
saskaņā ar kuru Komisijai palīdz Eiropas Jūras drošības
aģentūra (Aģentūra), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1406/2002 (3), un Kuģo
šanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas
komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002 (4). Pieredze, kas
iegūta, piemērojot minēto procedūru, liecina, ka tā būtu
jāmaina, proti, attiecībā uz termiņu Komisijas lēmumam.
Tā kā atzīšanas procedūrai ir nepieciešams, lai Aģentūra

(1) Padomes Direktīva 1999/63/EK (1999. gada 21. jūnijs) attiecībā uz
Nolīgumu par jūrnieku darba laika organizēšanu, ko noslēgusi
Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācija (EKKĪA) un Eiropas
Savienības Transporta darbinieku arodbiedrību federācija (ESTDAF)
- Pielikums: Eiropas Nolīgums par jūrnieku darba laika organizēšanu
(OV L 167, 2.7.1999., 33. lpp.).
(2) Padomes Direktīva 2009/13/EK (2009. gada 16. februāris), ar ko
īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un
Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par
2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā (OV L 124, 20.5.2009.,
30. lpp.).
(3) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
(4) OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.
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veiktu pārbaudi, kura ir jāieplāno un jāīsteno, un vairā
kumā gadījumu attiecīgajai trešai valstij jāveic būtiski
pielāgojumi STCW konvencijas prasībām, visu procesu
trijos mēnešos pabeigt nevar; pamatojoties uz pieredzi,
reālāks termiņš būtu 18 mēneši. Tāpēc Komisijas lēmuma
termiņš būtu attiecīgi jāmaina, tajā pašā laikā saglabājot
iespēju dalībvalstij, kura iesniegusi pieprasījumu, provizo
riski atzīt trešās valsts STWC sistēmu, lai saglabātu elas
tīgumu. Turklāt noteikumi par profesionālo kvalifikāciju
atzīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (5) nav piemērojami
attiecībā uz jūrnieku sertifikātu atzīšanu saskaņā ar Direk
tīvu 2008/106/EK.

(10)

Pieejamā statistika par jūrniekiem Savienībā nav pilnīga
un bieži ir neprecīza, un tas politikas veidošanu šajā
nozarē padara vēl grūtāku. Detalizēti dati par jūrnieku
sertificēšanu šo problēmu pilnībā neatrisinās, bet
atvieglos gan. Saskaņā ar STCW konvenciju tās dalībval
stīm ir pienākums kārtot reģistru par visiem sertifikātiem
un indosamentiem, un attiecīgiem atkārtotiem apstiprinā
jumiem vai citiem pasākumiem, kas tos ietekmē. Dalīb
valstīm ir pienākums kārtot izsniegto sertifikātu un indo
samentu reģistru. Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku infor
māciju par nodarbinātības situāciju Savienībā un vienīgi
lai dalībvalstīm un Komisijai atvieglotu politikas veido
šanu, būtu jāprasa, lai dalībvalstis sūta Komisijai atlasītu
informāciju, kas jau glabājas dalībvalstu jūrnieku kompe
tences sertifikātu reģistros. Minētā informācija būtu jāpa
ziņo vienīgi statistiskās analīzes nolūkos, un to neiz
manto administratīviem, juridiskiem vai pārbaudīšanas
mērķiem. Minētajai informācijai jāatbilst Savienības datu
aizsardzības prasībām un tāpēc Direktīvā 2008/106/EK
būtu jāiekļauj attiecīgi noteikumi.

(11)

Šādas informācijas analīzes rezultāti būtu jāizmanto, lai
paredzētu tendences darba tirgū nolūkā uzlabot jūrnieku
izvēli attiecībā uz karjeras plānošanu un pieejamo profe
sionālās izglītības un apmācības iespēju izmantošanu.
Šādiem rezultātiem būtu arī jāveicina profesionālās izglī
tības un apmācības uzlabošana.

(5) OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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Lai datus par jūrnieku profesiju vāktu saskaņā ar tās
attīstību un tehnoloģiju attīstību, Komisijai būtu jādeleģē
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz Direktīvas
2008/106/EK V pielikuma pielāgošanu. Šādu deleģēto
tiesību aktu izmantošana būtu jāattiecina vienīgi uz
tiem gadījumiem, kad STCW konvencijas un kodeksa
grozījumiem ir nepieciešamas izmaiņas minētajā pieli
kumā. Turklāt šādiem deleģētajiem tiesību aktiem nebūtu
jāmaina noteikumi par datu anonimizāciju, kas minēti
minētajā pielikumā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās,
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrā
dājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlai
cīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas
Parlamentam un Padomei.

(13)

Savienības kuģniecības nozarei ir augstas kvalitātes zinā
tība jūrniecības jomā, kas palīdz uzturēt tās konkurēt
spēju. Jūrnieku sagatavošanas kvalitāte ir svarīga konku
rētspējai šajā nozarē un tam, lai jūrniecības profesijām
piesaistītu Savienības pilsoņus, jo īpaši jauniešus.

(14)

Jūrnieku sagatavošanas kvalitātes standartu uzturēšanai ir
jāuzlabo pasākumi, lai novērstu krāpnieciskas darbības
saistībā ar kompetences un prasmes sertifikātiem.

(15)

(16)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Direktīvas
2008/106/EK īstenošanai, īstenošanas pilnvaras jūrnieku
sagatavošanas un sertificēšanas jomā ir nodotas Komisijai.
Tā paša iemesla dēļ īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir
Komisijai arī attiecībā uz statistikas datiem par jūrnie
kiem, kas dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai. Minētās piln
varas būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada
16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus prin
cipus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantoša
nu (1).

Lai pieņemtu tehniskās prasības, kas vajadzīgas, lai
nodrošinātu Direktīvas 2008/106/EK V pielikumā minēto
statistikas datu pienācīgu pārvaldību, un lai pieņemtu
īstenošanas lēmumus par trešo valstu STCW sistēmu atzī
šanu un atzīšanas atsaukšanu, būtu jāizmanto pārbaudes
procedūra.

(1) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

14.12.2012.

(17)

Manilas grozījumi stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī, taču
līdz 2017. gada 1. janvārim var piemērot pārejas notei
kumus. Lai nodrošinātu raitu pāreju uz jaunajiem notei
kumiem, šajā direktīvā būtu jāparedz tādi paši pārejas
noteikumi, kādi noteikti Manilas grozījumos.

(18)

SJO Kuģošanas drošības komitejas 89. sesijā atzīmēja, ka
ir nepieciešams precizējums attiecībā uz Manilas grozī
jumu īstenošanu, ņemot vērā tajos noteiktos pārejas pasā
kumus un STCW konferences 4. rezolūciju, kurā atzīts,
ka līdz 2017. gada 1. janvārim ir jāpanāk pilnīga atbil
stība. Šādu precizējumu sniedza ar SJO apkārtrakstiem
STCW.7/Circ.16 un STCW.7/Circ.17. Jo īpaši STCW.7/
Circ.16 ir minēts, ka atkārtoti apstiprinātu sertifikātu
derīguma termiņam nevajadzētu pārsniegt 2017. gada
1. janvāri – jūrniekiem, kuru sertifikāti izsniegti saskaņā
ar STCW konvencijas noteikumiem, ko piemēroja tieši
pirms 2012. gada 1. janvāra, un kuri nav izpildījuši
Manilas grozījumu prasības, un jūrniekiem, kuri uzsākuši
apstiprinātu jūras dienestu, apstiprinātu izglītības un
apmācību programmu vai apstiprinātu sagatavošanas
kursu apgūšanu pirms 2013. gada 1. jūlija.

(19)

Būtu jānovērš turpmāka kavēšanās saistībā ar Manilas
grozījumu iekļaušanu Savienības tiesību aktos, lai ar
aktuālajām prasībām atbilstīgu apmācību saglabātu Savie
nības jūrnieku konkurētspēju un gādātu par drošību uz
kuģiem.

(20)

Lai Manilas grozījumus vienādi īstenotu Savienībā,
dalībvalstīm ir ieteicams, transponējot šo direktīvu,
ņemt vērā norādījumus, kas izklāstīti SJO apkārtrakstos
STCW.7/Circ.16 un STCW.7/Circ.17.

(21)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, pašreizējo
Savienības noteikumu pielāgošanu starptautiskajiem
noteikumiem par jūrnieku sagatavotību un sertificēšanu,
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un
to, ka darbības apmēra un ietekmes dēļ minēto mērķi
var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savie
nību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā
ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu,
šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vaja
dzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

14.12.2012.
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Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/106/EK,
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valdību konferences 2. rezolūciju, tā jaunākajā
redakcijā;

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Grozījumi Direktīvā 2008/106/EK
Direktīvu 2008/106/EK groza šādi:

1)

34) “kuģa drošuma virsnieks” ir persona uz kuģa, kura
atskaitās kapteinim un kuru kompānija izraudzīju
sies par atbildīgo par drošumu uz kuģa, tostarp par
kuģa drošuma plāna īstenošanu un uzturēšanu, kā
arī par saziņu ar personu, kura atbild par drošumu
kompānijā, un amatpersonām, kuras atbild par
ostas iekārtu drošumu;

direktīvas 1. pantu groza šādi:

a) panta 18. un 19. punktu aizstāj ar šādiem:

“18) “noteikumi par radiosakariem” ir noteikumi par
radiosakariem, kas pievienoti vai ko uzskata par
pievienotiem grozītajai Starptautiskajai Telesakaru
konvencijai;

19) “pasažieru kuģis” ir kuģis, kā definēts grozītajā
1974. gada Starptautiskajā konvencijā par cilvēku
dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS 74);”;

b) panta 24. punktu aizstāj ar šādu:

“24) “STCW kodekss” ir Jūrnieku sagatavošanas, sertifi
cēšanas un sardzes pildīšanas (STCW) kodekss, kas
pieņemts ar 1995. gada konferences 2. rezolūciju,
tā jaunākajā redakcijā;”;

c) panta 27. punktu svītro;

35) “drošuma pienākumi” ietver visus drošuma uzde
vumus un pienākumus uz kuģa, kā noteikts grozī
tajā SOLAS 74 XI/2. nodaļā un ISPS kodeksā;

36) “kompetences sertifikāts” ir sertifikāts, ko izsniedz
un indosē kuģu kapteiņiem, virsniekiem un
GMDSS radiosakaru operatoriem saskaņā ar I pieli
kuma II, III, IV vai VII nodaļu un kas dod tā liku
mīgajam turētājam tiesības strādāt tādā statusā un
pildīt tādas funkcijas, kas atbilst sertifikātā minē
tajam atbildības līmenim;

37) “prasmes sertifikāts” ir sertifikāts, kas nav kompe
tences sertifikāts un kas izsniegts jūrniekam un
apstiprina, ka ir izpildītas šīs direktīvas attiecīgās
prasības par sagatavotību, kompetenci vai jūras
dienestu;

38) “dokumentārs pierādījums” ir dokuments, kas nav
kompetences sertifikāts vai prasmes sertifikāts un
ko lieto, lai konstatētu, ka ir izpildītas šīs direktīvas
attiecīgās prasības;

d) panta 28. punktu aizstāj ar šādu:

“28) “jūras dienests” ir dienests uz kuģa, kas ir nepiecie
šams, lai izsniegtu vai atkārtoti apstiprinātu
kompetences sertifikātu, prasmes sertifikātu vai
citu kvalifikāciju;”;

e) pievieno šādus punktus:

39) “elektromehāniķis” ir virsnieks, kurš ir kvalificēts
saskaņā ar I pielikuma III nodaļu;

40) “kvalificēts matrozis” ir ierindas jūrnieks, kurš ir
kvalificēts saskaņā ar I pielikuma II nodaļu;

“32) “GMDSS radiosakaru operators” ir persona, kura ir
kvalificēta saskaņā ar I pielikuma IV nodaļu;

41) “kvalificēts motorists” ir ierindas jūrnieks, kurš ir
kvalificēts saskaņā ar I pielikuma III nodaļu;

33) “ISPS kodekss” ir Starptautiskais Kuģu un ostu
iekārtu aizsardzības kodekss, ko pieņēma 2002.
gada 12. decembrī ar SOLAS 74 Līgumslēdzēju

42) “kuģa elektriķis” ir ierindas jūrnieks, kurš ir kvali
ficēts saskaņā ar I pielikuma III nodaļu.”;
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direktīvas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodroši
nātu, ka jūrnieki, kuri strādā uz 2. pantā minētajiem
kuģiem, būtu sagatavoti vismaz saskaņā ar STCW konven
cijas prasībām, kā noteikts šīs direktīvas I pielikumā, un
viņiem būtu sertifikāti, kā noteikts 1. panta 36. un 37.
punktā, un/vai dokumentārs pierādījums, kā noteikts 1.
panta 38. punktā.”;

3)

direktīvas 4. pantu svītro;

4)

direktīvas 5. pantu groza šādi:
a) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“Kompetences sertifikāti, prasmes sertifikāti un
indosamenti”;
b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1.
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetences sertifi
kātus un prasmes sertifikātus izsniedz vienīgi kandidā
tiem, kas atbilst šā panta prasībām.”;
c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3.
Kompetences sertifikātus un prasmes sertifikātus
izsniedz saskaņā ar STCW konvencijas pielikuma I/2
noteikumu 3. punktu.”;
d) iekļauj šādu punktu:
“3.a
Kompetences sertifikātus izsniedz vienīgi dalīb
valstis pēc visu vajadzīgo dokumentāro pierādījumu
autentiskuma un derīguma pārbaudīšanas un saskaņā
ar šajā pantā izklāstītajiem noteikumiem.”;
e) panta 5. punkta beigās pievieno šādu teikumu:
“Indosamentus, ar ko apliecina tāda kompetences serti
fikāta, un indosamentus, ar ko apliecina tāda prasmes
sertifikāta izsniegšanu, kurš izsniegts kapteinim vai virs
niekam saskaņā ar I pielikuma V/1-1. un V/1-2. notei
kumiem, izsniedz vienīgi tad, ja ir izpildītas visas STCW
konvencijas un šīs direktīvas prasības.”;
f) panta 6. un 7. punktu aizstāj ar šādiem:
“6.
Dalībvalsts, kas atzīst kompetences sertifikātu vai
prasmes sertifikātu, kurš izsniegts kapteinim vai virs
niekam saskaņā ar STCW konvencijas pielikuma V/1-1.
un V/1-2. noteikumiem un ievērojot šīs direktīvas 19.
panta 2. punktā noteikto procedūru, indosē minēto
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sertifikātu, lai apliecinātu tā atzīšanu, bet tikai pēc serti
fikāta autentiskuma un derīguma pārbaudīšanas. Izman
totā indosamenta forma ir tā, kas izklāstīta STCW
kodeksa A-I/2. iedaļas 3. punktā.
7.

Indosamentus, kas minēti 5. un 6. punktā:

a) var izsniegt kā atsevišķus dokumentus;
b) izsniedz tikai dalībvalstis;
c) katru apzīmē ar unikālu numuru, izņemot indosa
mentus, kas apliecina kompetences sertifikāta
izsniegšanu un kam var piešķirt to pašu numuru
kā attiecīgajam kompetences sertifikātam, ja vien šis
numurs ir unikāls; un
d) to derīguma termiņš beidzas, tiklīdz beidzas
kapteinim vai virsniekam saskaņā ar STCW konven
cijas pielikuma V/1-1. un V/1-2. noteikumiem
izsniegtā indosētā kompetences sertifikāta vai
prasmes sertifikāta derīguma termiņš vai sertifikātu
atsauc, aptur vai anulē dalībvalsts vai trešā valsts,
kas to izsniedz, un jebkurā gadījumā piecus gadu
laikā pēc tā izsniegšanas dienas.”;
g) pievieno šādus punktus:
“11.
Sertifikāta kandidāti iesniedz pietiekamus pierā
dījumus:
a) par savu identitāti;
b) par to, ka viņu vecums nav mazāks kā vecums, kas
paredzēts I pielikumā uzskaitītajos noteikumos, kuri
attiecas uz kompetences sertifikātu vai prasmes serti
fikātu, par kuru iesniegts pieteikums;
c) par to, ka viņi atbilst STCW kodeksa A-I/9. iedaļā
noteiktajiem medicīniskās atbilstības standartiem;
d) par to, ka viņi ir pabeiguši jūras dienestu un jebkuru
ar to saistīto obligāto sagatavošanas kursu, ko paredz
I pielikumā uzskaitītie noteikumi attiecībā uz kompe
tences sertifikātu vai prasmes sertifikātu, par kuru
iesniegts pieteikums; un
e) par to, ka viņi atbilst kompetences standartiem, kas
paredzēti I pielikumā uzskaitītajos noteikumos attie
cībā uz statusu, funkcijām un līmeņiem, kas jānorāda
kompetences sertifikāta indosamentā.
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noteikumu atvieglojumi, kas ietver piekrastes reisus gar
citu dalībvalstu vai STCW konvencijas dalībvalstu kras
tiem to noteiktās piekrastes robežās, panāk vienošanos
ar attiecīgajām dalībvalstīm vai konvencijas dalībvalstīm,
precizējot informāciju gan par iesaistītajām tirdzniecības
zonām, gan par citiem atbilstīgiem noteikumiem.”;

Šo punktu nepiemēro indosamentu atzīšanai saskaņā ar
STCW konvencijas I/10 noteikumu.

12.

Katra dalībvalsts apņemas:

a) kārtot reģistru vai reģistrus par visiem kapteiņu, virs
nieku un, attiecīgā gadījumā, ierindas jūrnieku
kompetences sertifikātiem un prasmes sertifikātiem,
un indosamentiem, kas izsniegti, kam beidzies derī
guma termiņš vai kas atkārtoti apstiprināti, apturēti,
anulēti, vai deklarēti kā pazuduši vai iznīcināti, kā arī
par izsniegtajām īpašajām atļaujām;

b) iekļauj šādus punktus:

“3.a
Jūrnieku kompetences sertifikātus, kurus dalīb
valsts vai STCW konvencijas dalībvalsts izsniegusi lieto
šanai tās noteiktajās piekrastes reisu robežās, citas dalīb
valstis var pieņemt lietošanai savās noteiktajās piekrastes
reisu robežās, ja attiecīgās dalībvalstis vai konvencijas
dalībvalstis panāk vienošanos, precizējot informāciju
gan par iesaistītajām tirdzniecības zonām, gan par
citiem atbilstīgiem nosacījumiem.

b) darīt zināmu informāciju par kompetences sertifi
kātu, indosamentu un īpašo atļauju statusu citām
dalībvalstīm vai citām STCW konvencijas dalībval
stīm un kompānijām, kas prasa pārbaudīt autentis
kumu un derīgumu kompetences sertifikātiem un/vai
kapteiņiem un virsniekiem saskaņā ar I pielikuma
V/1-1. un V/1-2. noteikumiem izsniegtiem sertifikā
tiem, kurus tām iesnieguši jūrnieki, kas vēlas atzīšanu
saskaņā ar STCW konvencijas I/10 noteikumiem vai
kas meklē darbu uz kuģa.

3.b
Dalībvalstis, nosakot piekrastes reisus, saskaņā ar
šā panta prasībām:

a) ievēro piekrastes reisus reglamentējošos principus,
kas noteikti STCW kodeksa A-I/3. iedaļā;

13.
No 2017. gada 1. janvāra informāciju, kuras
pieejamība prasīta 12. punkta b) apakšpunktā, dara
pieejamu elektroniskā veidā.”;

5)

iekļauj šādu pantu:

b) ietver piekrastes reisu robežas indosamentos, kas
izsniegti saskaņā ar 5. pantu.”;

7)

Informācija Komisijai

6)

direktīvas 7. pantu groza šādi:

a) iekļauj šādu punktu:

“1.a
Dalībvalsts attiecībā uz kuģiem, kuriem ir
piešķirti STCW konvencijā paredzētie piekrastes reisu

direktīvas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.
Dalībvalstis nosaka un īsteno atbilstīgus pasākumus,
lai nepieļautu krāpšanu un citas nelikumīgas darbības, kas
saistītas ar izsniegtajiem sertifikātiem un indosamentiem,
un nodrošina sankcijas, kuras ir iedarbīgas, samērīgas un
atturošas.”;

“5.a pants

Katra dalībvalsts tikai statistiskās analīzes nolūkos un
vienīgi tādēļ, lai dalībvalstis un Komisija to izmantotu poli
tikas veidošanas mērķiem, katru gadu dara Komisijai
pieejamu šīs direktīvas V pielikumā norādīto informāciju
par kompetences sertifikātiem, par indosamentiem, kas
apliecina kompetences sertifikātu atzīšanu, kā arī – brīvprā
tīgi – par prasmes sertifikātiem, kas ierindas jūrniekiem
izsniegti saskaņā ar STCW konvencijas II, III un VII noda
ļu.”;
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8)

direktīvas 9. pantu groza šādi:

a) panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.
Dalībvalstis izstrādā procesus un procedūras, lai
objektīvi pārbaudītu katru ziņojumu par minētās dalīb
valsts izsniegtu kompetences sertifikātu un prasmes
sertifikātu vai indosamentu īpašnieku nekompetenci,
rīcību, bezdarbību vai nolaidību pret drošības pasāku
miem, kas var radīt tiešus draudus dzīvības vai īpašuma
drošībai uz jūras vai jūras videi, saistībā ar kompetences
sertifikātā un prasmes sertifikātā minēto pienākumu
izpildi, un lai tāda iemesla dēļ atsauktu, apturētu un
anulētu tādus kompetences sertifikātus un prasmes serti
fikātus, kā arī lai novērstu krāpšanu.
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2.
Dalībvalstis pieņem attiecīgus pasākumus un
nodrošina to izpildi, lai novērstu krāpšanu un citas neli
kumīgas darbības saistībā ar izsniegtajiem kompetences
sertifikātiem un prasmes sertifikātiem, ka arī indosamen
tiem.”;

c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.
Par katru novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 2.
punktu, attiecīgā dalībvalsts sešu mēnešu laikā pēc
novērtējuma dienas iesniedz Komisijai ziņojumu saskaņā
ar STCW kodeksa A-I/7. iedaļā noteikto formātu.”;

b) panta 3. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:
“Sankcijas vai disciplinārus pasākumus paredz un izpilda
gadījumos, kad:”;
9)

direktīvas 10. pantu groza šādi:
a) panta 1. punktu groza šādi:
i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“a) visas darbības, kas saistītas ar sagatavošanu,
kompetences novērtēšanu, sertificēšanu, tostarp
medicīnisko sertificēšanu, indosamentu un atkār
totu apstiprinājumu izsniegšanu un ko veic
nevalstiskas aģentūras vai vienības, kas ir to
pakļautībā, pastāvīgi tiek pārraudzītas, izman
tojot kvalitātes standartu sistēmu, lai nodrošinātu
noteiktu mērķu sasniegšanu, tostarp tādu mērķu,
kas attiecas uz pasniedzēju un eksaminētāju
kvalifikāciju un pieredzi, saskaņā ar STCW
kodeksa A-I/8. iedaļu;”;
ii) punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“b) ja šādas darbības veic valdības aģentūras vai
vienības, tiem ir kvalitātes standartu sistēma
saskaņā ar STCW kodeksa A-I/8. iedaļu;”;
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10) direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants
Medicīniskie standarti
1.
Katra dalībvalsts izstrādā medicīniskās atbilstības stan
dartus jūrniekiem un medicīniskā sertifikāta izsniegšanas
procedūras saskaņā ar šo pantu un STCW kodeksa A-I/9.
iedaļu, attiecīgā gadījumā ņemot vērā STCW kodeksa B-I/9.
iedaļu.

2.
Katra dalībvalsts nodrošina, ka personas, kuras atbild
par jūrnieku medicīniskās atbilstības novērtēšanu, ir ārstnie
cības personas, ko attiecīgā dalībvalsts atzinusi jūrnieku
medicīnisko pārbaužu veikšanas nolūkā un saskaņā ar
STCW kodeksa A-I/9. iedaļu.

3.
Katram jūrniekam, kuram ir kompetences sertifikāts
vai prasmes sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar STCW
konvencijas noteikumiem, un kurš strādā jūrā, ir jābūt arī
derīgam medicīniskajam sertifikātam, kas izsniegts saskaņā
ar šo pantu un STCW kodeksa A-I/9. iedaļu.

4.

Medicīniskās atbilstības sertifikāta kandidāti:

a) ir ne mazāk kā 16 gadus veci;
iii) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
b) iesniedz pietiekamus pierādījumus par savu identitāti un
“c) ir skaidri noteikti izglītības un sagatavotības
mērķi un ar tiem saistītie kompetences standarti,
kas jāsasniedz, un tajos ir noteikti zināšanu,
izpratnes un prasmju līmeņi atbilstīgi eksāme
niem un novērtējumiem, kas prasīti saskaņā ar
STCW konvenciju;”;
b) panta 2. punktā pievieno šādu apakšpunktu:
“d) uz visiem piemērojamiem STCW konvencijas un
kodeksa noteikumiem, tostarp grozījumiem, attiecas
kvalitātes standartu sistēma. Dalībvalstis var šajā
sistēmā ietvert arī pārējos piemērojamos šīs direk
tīvas noteikumus.”;

c) atbilst dalībvalsts noteiktajiem piemērojamajiem medicī
niskās atbilstības standartiem.

5.
Medicīniskais sertifikāts ir derīgs ne ilgāk kā divus
gadus, ja vien jūrnieks nav jaunāks par 18 gadiem; šajā
gadījumā maksimālais sertifikāta derīguma termiņš ir
viens gads.

6.
Ja medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš beidzas
reisa laikā, tiek piemēroti STCW konvencijas pielikuma
I/9 noteikumi.
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g) uz kuģiem vienmēr ir efektīva mutiskā saziņa
saskaņā ar grozīto SOLAS 74 V nodaļas 14. notei
kuma 3. un 4. punktu.”;

7.
Steidzamos gadījumos dalībvalsts var atļaut jūrniekam
strādāt bez derīga medicīniskā sertifikāta. Šādos gadījumos
tiek piemēroti STCW konvencijas pielikuma I/9 noteikumi.”;

11) direktīvas 12. pantu groza šādi:

b) pievieno šādu punktu:

a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“4.
Kompānijas nodrošina, ka kapteiņi, virsnieki un
citi personāla locekļi, kuriem uzticēti īpaši pienākumi
un atbildība uz ro-ro pasažieru kuģiem, ir pabeiguši
sagatavošanu, lai iepazītos ar minētajiem pienākumiem,
lai iegūtu iemaņas, kas atbilst paredzamajam statusam,
pienākumiem un atbildībai, ņemot vērā STCW kodeksa
B-I/14. iedaļā dotās norādes.”;

“Kompetences sertifikātu un prasmes sertifikātu
atkārtota apstiprināšana”;
b) iekļauj šādu punktu:

“2.a
Visiem kapteiņiem un virsniekiem, lai turpinātu
jūras dienestu uz naftas tankkuģiem, ir jāatbilst šā panta
1. punkta prasībām un ne retāk kā reizi piecos gados
jāpierāda, ka ir uzturēts nepārtraukts profesionālās
kompetences līmenis darbam uz naftas tankkuģa
saskaņā ar STCW kodeksa A-I/11. iedaļas 3. punktu.”;
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14) direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu:

“15. pants
Gatavība sardzei

c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.
Katra dalībvalsts salīdzina kompetences standar
tus, ko tā izvirzījusi līdz 2017. gada 1. janvārim
izsniegto kompetences sertifikātu kandidātiem, ar tiem
standartiem, kas atbilstīgajam kompetences sertifikātam
paredzēts STCW kodeksa A daļā, un nosaka vajadzību
prasīt tādu kompetences sertifikātu īpašniekiem iziet
atbilstīgus kvalifikācijas celšanas un aktualizācijas kursus
vai nolikt eksāmenu.”;

d) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.
Lai atjauninātu kapteiņu, virsnieku un radiosakaru
operatoru zināšanas, katra dalībvalsts nodrošina, lai
jaunākie grozījumi valstu un starptautiskajos noteiku
mos, kas attiecas uz cilvēku dzīvības aizsardzību uz
jūras, drošumu un jūras vides aizsardzību, būtu pieejami
kuģiem, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu, ievērojot
14. panta 3. punkta b) apakšpunktu un 18. pantu.”;

12) direktīvas 13. panta 2. punktu svītro;

13) direktīvas 14. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktā pievieno šādus apakšpunktus:

“f) jūrnieki, kuri pieņemti darbā uz kāda no kuģiem, ir
pabeiguši atbilstīgus kvalifikācijas celšanas un aktua
lizācijas kursus, kā to prasa STCW konvencija;

1.

Noguruma novēršanas nolūkā dalībvalstis:

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

b) prasa sardzes sistēmas organizēt tā, lai sardzes personāla
efektivitāte nepasliktinātos noguruma dēļ, un pienā
kumus organizēt tā, lai pirmais sardzes sastāvs reisa
sākumā, kā arī nākamie sardzes sastāvi, kuri cits citu
nomaina, būtu pietiekami atpūtušies un arī citādi gatavi
sardzei.

2.
Lai novērstu narkotiku un pārmērīgu alkohola lieto
šanu, dalībvalstis nodrošina attiecīgu pasākumu noteikšanu
saskaņā ar šajā pantā izklāstītajiem noteikumiem.

3.
Dalībvalstis ņem vērā apdraudējumu, ko rada jūrnieku
nogurums, jo īpaši to jūrnieku, kuru pienākumos ietilpst
kuģa ekspluatācija drošā un neapdraudētā veidā.

4.
Visām personām, kuras norīko dežurēt sardzes virs
nieka vai ierindas jūrnieka, kurš ir viens no sardzes, statusā,
kā arī tiem, kuri norīkoti pildīt drošuma, piesārņojuma
novēršanas un drošības pienākumus, nodrošina atpūtas
laiku, kurš ir ne mazāks kā:

a) vismaz desmit atpūtas stundas jebkurā 24 stundu laik
posmā; un
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b) 77 stundas jebkurā septiņu dienu laikposmā.

5.
Atpūtas laiku drīkst sadalīt ne vairāk kā divās daļās,
no kuriem viena ilgst vismaz sešas stundas, un secīgus
atpūtas posmus atdalošais starplaiks nav ilgāks par 14 stun
dām.

6.
Šā panta 4. un 5. punktā noteiktās prasības attiecībā
uz atpūtas laiku nav jāievēro ārkārtas situācijās vai citos
svarīgākos darbības apstākļos. Došanās uz pulcēšanās
vietām, ugunsdzēsības un kuģa pamešanas mācību trauk
smes, kā arī mācību trauksmes, ko paredz valsts tiesību akti
un starptautiskie instrumenti, rīko tādā veidā, lai līdz mini
mumam samazinātu to ietekmi uz atpūtas laiku un nera
dītu nogurumu.

7.
Dalībvalstis paredz, ka sardzes grafiks ir izlikts viegli
pieejamā vietā. Grafikus sagatavo standarta formātā kuģa
darba valodā vai valodās un angļu valodā.

8.
Ja jūrnieku izsauc darbā, piemēram, kad mašīntelpa ir
bez uzraudzības, un ja izsaukums ir pārtraucis parasto
atpūtas laiku, jūrniekam piešķir pietiekamu kompensācijas
atpūtas laiku.
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reģistrēt koplīgumus, kas pieļauj izņēmumus no šā panta
4. punkta b) apakšpunktā un 5. punktā noteiktā vajadzīgā
atpūtas laika, ar noteikumu, ka atpūtas laiks ir ne mazāks
kā 70 stundas jebkurā septiņu dienu laikposmā un atbilst
šā panta 12. un 13. punktā izklāstītiem ierobežojumiem.
Šādos izņēmumos, ciktāl tas iespējams, ievēro noteiktās
normas, bet tajos var paredzēt biežākus vai garākus atvaļi
nājumus vai kompensācijas atvaļinājuma piešķiršanu
sardzes jūrniekiem vai jūrniekiem, kas strādā uz kuģa īsos
pārbraucienos. Izņēmumos iespēju robežās ievēro norādī
jumus par noguruma novēršanu, kas paredzēti STCW
kodeksa B-VIII/1. iedaļā. Izņēmumi no minimālā atpūtas
stundu skaita, kas paredzēts šā panta 4. punkta a) apakš
punktā, nav atļauti.

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

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

9.
Lai varētu uzraudzīt un pārbaudīt atbilstību šim
pantam, dalībvalstis prasa, lai jūrnieku dienas atpūtas
laika uzskaites dokumenti būtu sagatavoti standarta
formātā kuģa darba valodā vai valodās un angļu valodā.
Jūrnieki saņem uz viņiem attiecošos uzskaites dokumentu
eksemplāru, ko apstiprina kapteinis vai kapteiņa pilnvarota
persona, un jūrnieki.

14.
Alkohola pārmērīgas lietošanas novēršanas nolūkā
dalībvalstis nosaka, ka kapteiņiem, virsniekiem un pārējiem
jūrniekiem, pildot drošuma, drošības un jūras vides aizsar
dzības pienākumus, alkohola koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 0,05 % (asinīs) vai 0,25 mg/l (izelpā) un nav
atļauts lietot alkoholu tādā daudzumā, kas noved pie
šādas koncentrācijas.”;

10.
Neatkarīgi no 3. līdz 9. punktā paredzētajiem notei
kumiem kuģa kapteinis ir tiesīgs prasīt, lai jūrnieks strādātu
jebkādu nepieciešamo stundu skaitu, ja tas nepieciešams
kuģa, uz tā esošo personu vai kravas tūlītējai drošībai vai
lai sniegtu palīdzību citiem kuģiem vai personām, kuras
jūrā nokļuvušas avārijā. Attiecīgi kapteinis var atcelt atpūtas
laika grafiku un prasīt, lai jūrnieks strādātu jebkādu nepie
ciešamo stundu skaitu, līdz tiek atjaunots normālais stāvok
lis. Pēc normālā stāvokļa atjaunošanas, tiklīdz tas ir prak
tiski iespējams, kapteinis nodrošina, lai katram jūrniekam,
kurš strādājis plānotajā atpūtas laikā, tiktu piešķirts pietie
kams atpūtas laiks.

15) direktīvas 17. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar
šādu:

“c) izsniedz 5. pantā minētos sertifikātus;”

16) direktīvas 19. pantu groza šādi:

a) virsrakstu aizstāj ar šādu:
11.
Pienācīgi ievērojot vispārējos darba ņēmēju veselības
aizsardzības un drošības principus un saskaņā ar Direktīvu
1999/63/EK, dalībvalstis var – ar valsts tiesību aktiem vai
procedūru attiecībā uz kompetentu iestādi –, atļaut vai

“Kompetences sertifikātu un prasmes sertifikātu
atzīšana”;
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b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.
Jūrniekiem, kuriem nav dalībvalstu izsniegtu
kompetences sertifikātu un/vai prasmes sertifikātu, ko
dalībvalstis izsniedz kapteiņiem un virsniekiem saskaņā
ar STCW konvencijas noteikumiem V/1-1 un V/1-2, var
ļaut strādāt uz kuģiem, kuri kuģo ar kādas dalībvalsts
karogu, ar noteikumu, ka lēmums par viņu kompetences
sertifikātu un/vai prasmes sertifikātu atzīšanu ir
pieņemts saskaņā ar šā panta 2. līdz 6. punktā izklāstīto
procedūru.”;

c) panta 2. punktā pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.
Dalībvalsts, kas plāno ar indosamentu atzīt 1.
punktā minēto trešās valsts izsniegto kompetences serti
fikātu un/vai prasmes sertifikātu, kuru trešā valsts izsnie
gusi kapteinim, virsniekam vai radiosakaru operatoram
darbam uz kuģa, kas kuģo zem tās karoga, iesniedz
Komisijai minētās trešās valsts atzīšanas pieprasījumu,
norādot pamatojumu.”;

d) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.
Lēmumu par trešās valsts atzīšanu pieņem Komi
sija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28.
panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru 18
mēnešos pēc atzīšanas pieprasījuma dienas. Dalībvalsts,
kura iesniegusi pieprasījumu, var nolemt vienpusēji atzīt
trešo valsti, līdz ir pieņemts lēmums saskaņā ar šo
punktu.”;

17) direktīvas 20. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.
Lēmumu par atzīšanas atsaukšanu pieņem Komisija.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 2.
punktā minēto pārbaudes procedūru. Attiecīgās dalībvalstis
veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu lēmumu.”;

18) direktīvas 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.
Visus kuģus neatkarīgi no karoga, ar kuru tie kuģo,
izņemot 2. pantā minētos kuģu tipus, tiem atrodoties dalīb
valsts ostās, pakļauj ostas valsts kontrolei, ko veic virsnieki,
kurus konkrētā dalībvalsts ir attiecīgi pilnvarojusi, lai
pārbaudītu, vai visiem jūrniekiem, kas strādā uz kuģa un
kam saskaņā ar STCW konvenciju jābūt kompetences serti
fikātam un/vai prasmes sertifikātam un/vai dokumentāram
pierādījumam, ir šāds kompetences sertifikāts vai derīga
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īpaša atļauja un/vai prasmes sertifikāts un/vai dokumentārs
pierādījums.”;

19) direktīvas 23. panta 1. punkta a) punktu aizstāj ar šādu:

“a) pārbaudi, vai visiem jūrniekiem, kas strādā uz kuģa un
kam saskaņā ar STCW konvenciju jābūt kompetences
sertifikātam un/vai prasmes sertifikātam, ir šāds kompe
tences sertifikāts vai derīga īpašā atļauja un/vai prasmes
sertifikāts, vai viņi sniedz dokumentāru pierādījumu, ka
karoga valsts iestādēs ir iesniegts pieteikums par indo
samenta saņemšanu, kas apliecinātu kompetences serti
fikāta atzīšanu.”;

20) direktīvas 23. panta 2. punktu groza šādi:

a) ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“2.
Kuģa jūrnieku spēju uzturēt, attiecīgi, sardzes
pildīšanas un drošuma standartus, kā paredzēts STCW
konvencijā, novērtē saskaņā ar STCW kodeksa A daļu, ja
ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šādi standarti netiek
uzturēti, jo ir iestājusies kāda no turpmāk minētajām
situācijām:”;

b) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d) ar kuģi ir izdarītas kādas citas tādas darbības, kas
apdraudējušas cilvēkus, īpašumu, vidi vai mazinā
jušas drošumu;”;

21) iekļauj šādu pantu:

“25.a pants
Informācija statistikas nolūkiem
1.
Dalībvalstis dara zināmu Komisijai V pielikumā
minēto informāciju vienīgi statistiskās analīzes nolūkos.
Šādu informāciju nevar izmantot administratīviem, juridis
kiem vai pārbaudīšanas mērķiem, un dalībvalstis un Komi
sija to izmanto vienīgi politikas veidošanas mērķiem.

2.
Dalībvalstis katru gadu elektroniskā formātā Komisijai
dara pieejamu šo informāciju, kas reģistrēta līdz iepriekšējā
gada 31. decembrim. Dalībvalstis saglabā visas īpašuma
tiesības uz informāciju tās neapstrādātajā datu formātā.
Apstrādātu statistiku, kas sagatavota uz šādas informācijas
pamata, dara publiski pieejamu saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1406/2002 4. pantā izklāstītajiem noteikumiem par infor
mācijas pārskatāmību un aizsardzību.
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3.
Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, pirms
personas informācijas nosūtīšanas Komisijai, dalībvalstīm,
izmantojot Komisijas paredzēto vai pieņemto programma
tūru, jānodrošina personas informācijas anonimitāte, kā
norādīts V pielikumā. Komisija izmanto tikai šo anonimi
zēto informāciju.

4.
Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka pasākumi
šādas informācijas vākšanai, iesniegšanai, glabāšanai, anali
zēšanai un izplatīšanai tiek izstrādāti tā, lai būtu iespējama
statistiska analīze.

Pirmās daļas vajadzībām Komisija pieņem sīki izstrādātus
pasākumus attiecībā uz tehniskajām prasībām, kas vajadzī
gas, lai nodrošinātu statistikas datu pienācīgu pārvaldību.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 2.
punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

22) direktīvas 27. pantu aizstāj ar šādu:

14.12.2012.

pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra
laikposma beigām.

3.
Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var
atsaukt 27. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu.
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.
Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to
paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.
Saskaņā ar 27. pantu pieņemts deleģētais akts stājas
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais
akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas
Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja
pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments,
gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

“27. pants
Grozījumi
Komisija saskaņā ar 27.a pantu tiek pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus, ar kuriem šīs direktīvas V pielikumu
groza attiecībā uz konkrēta un atbilstīga satura, kā arī
detalizētu informāciju, kuru dalībvalstīm jāpaziņo, ar notei
kumu, ka šādi akti nosaka tikai STCW konvencijā un
kodeksā veiktos grozījumus un ievēro datu aizsardzības
prasības. Šādi deleģētie akti nemaina noteikumus attiecībā
uz 25.a panta 3. punktā prasīto anonimitātes nodrošinā
šanu datiem.”;

23) iekļauj šādu pantu:

24) direktīvas 28. pantu aizstāj ar šādu:

“28. pants
Komiteju procedūra
1.
Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā
piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
2099/2002 (*). Minētā komiteja ir komiteja Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (2011.
gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus
principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (**)
nozīmē.

“27.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1.
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir,
ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.
Pilnvaras pieņemt 27. pantā minētos deleģētos aktus
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2013. gada
3. janvāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru dele
ģēšanu vēlākais 2017. gada 4. aprīlī. Pilnvaru deleģēšana
tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikpos
miem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst

2.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr.
182/2011 5. pantu. Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komi
sija nepieņem īstenošanas akta projektu un tiek piemērota
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

___________
(*) OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.
(**) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.”;
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25) direktīvas 29. pantu aizstāj ar šādu:

c) šīs direktīvas III pielikuma tekstu pievieno kā V pieli
kumu Direktīvā 2008/106/EK.

“29. pants

2. pants

Sankcijas
Dalībvalstis nosaka sankciju sistēmas par tādu attiecīgās
valsts noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti, ievērojot
3., 5., 7., 9. līdz 15., 17., 18., 19., 22., 23., 24. pantu
un I pielikumu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai
nodrošinātu minēto sistēmu īstenošanu. Paredzētajām
sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.”;
26) direktīvas 30. pantu aizstāj ar šādu:
“30. pants
Pārejas noteikumi
Attiecībā uz tiem jūrniekiem, kuri uzsākuši apstiprinātu
jūras dienestu, apstiprinātu izglītības un apmācību
programmu vai apstiprinātu sagatavošanas kursu apgūšanu
pirms 2013. gada 1. jūlija, dalībvalstis līdz 2017. gada
1. janvārim var turpināt izsniegt, atzīt un indosēt kompe
tences sertifikātus saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, kādas
tās bija pirms 2013. gada 3. janvāra.
Līdz 2017. gada 1. janvārim dalībvalstis var turpināt
atjaunot un atkārtoti apstiprināt kompetences sertifikātus
un indosamentus saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, kādas
tās bija pirms 2013. gada 3. janvāra.”;
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Transponēšana
1.
Neskarot Direktīvas 2008/106/EK 30. pantu, kā tas
grozīts ar šīs direktīvas 1. panta 26. punktu, dalībvalstīs stājas
spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpil
dītu šīs direktīvas prasības līdz 2014. gada 4. jūlijam un attie
cībā uz šīs direktīvas 1. panta 5. punktu līdz 2015. gada
4. janvārim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto
noteikumu tekstus.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publi
kācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda
atsauce.
2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu
galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
3. pants
Stāšanās spēkā
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Adresāti

27) direktīvas 33. pantu svītro;

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
28) Šis punkts neattiecas uz latviešu versiju;
29) pielikumus groza šādi:
a) Direktīvas 2008/106/EK I pielikumu aizstāj ar šīs direk
tīvas I pielikumu;
b) Direktīvas 2008/106/EK II pielikumu groza, kā noteikts
šīs direktīvas II pielikumā;

Strasbūrā, 2012. gada 21. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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I PIELIKUMS
“I PIELIKUMS
STCW KONVENCIJAS PRASĪBAS PAR SAGATAVOŠANU, KAS MINĒTAS 3. PANTĀ
I NODAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1. Šajā pielikumā minētos noteikumus papildina ar obligātajiem noteikumiem, kas ietverti STCW kodeksa A daļā, izņemot
VIII nodaļas Noteikumus VIII/2.
Ikviena norāde uz kāda noteikuma kādu prasību ir arī norāde uz STCW kodeksa A daļas atbilstīgo iedaļu.
2. STCW kodeksa A daļā ir iekļauti kompetences standarti, kas kandidātiem jāpierāda, lai viņiem saskaņā ar STCW
konvencijas noteikumiem izsniegtu un atkārtoti apstiprinātu sertifikātu. Lai precizētu saikni starp alternatīvās sertifi
cēšanas prasībām, kas minētas VII nodaļā, un sertificēšanas prasībām, kas minētas II, III un IV nodaļā, kompetences
standartos noteiktās prasmes pēc vajadzības grupē atbilstīgi šādām septiņām funkcijām:
1) navigācija;
2) kravu apstrāde un iekraušana kravas telpā;
3) kuģa ekspluatācijas kontrole un uz kuģa esošo personu aprūpe;
4) kuģu mašīnbūve;
5) elektriskās, elektroniskās un vadības iekārtas;
6) tehniskā apkope un remontdarbi;
7) radiosakari,
šādos atbildības līmeņos:
1) vadības līmenī;
2) darbības līmenī;
3) atbalsta līmenī.
Funkcijas un atbildības līmeņus norāda ar apakšvirsrakstiem kompetences standartu tabulās, kas precīzi norādītas
STCW kodeksa A daļas II, III un IV nodaļā.
II NODAĻA
KAPTEINIS UN KLĀJA KOMANDA
Noteikumi II/1
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu virsniekus, kuri atbild par navigācijas sardzi uz kuģiem ar bruto
tonnāžu 500 vai lielāku
1. Visiem virsniekiem, kuri atbild par navigācijas sardzi un strādā uz jūras kuģiem ar bruto tonnāžu 500 vai lielāku, ir
kompetences sertifikāts.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci;
2.2. ir izgājuši ne mazāk kā 12 mēnešus ilgu apstiprinātu jūras dienestu kā daļu no apstiprinātas mācību programmas,
kura ietver sagatavošanu uz kuģiem atbilstoši STCW kodeksa A-II/1. iedaļas prasībām un ir dokumentēta apstip
rinātā prakses grāmatā, vai arī ir izgājuši ne mazāk kā 36 mēnešu ilgu apstiprinātu jūras dienestu;
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2.3. prasītā jūras dienesta laikā ne mazāk kā sešus mēnešus ir veikuši komandtiltiņa sardzes pienākumus kapteiņa vai
kvalificēta virsnieka pārraudzībā;
2.4. atbilst piemērojamām IV nodaļas attiecīgo noteikumu prasībām, lai pildītu paredzētos radiosakaru operatora
pienākumus saskaņā ar noteikumiem par radiosakariem;
2.5. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-II/1. iedaļā; un
2.6. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-VI/1. iedaļas 2. punktā, A-VI/2. iedaļas 1. līdz 4.
punktā, A-VI/3. iedaļas 1. līdz 4. punktā un A-VI/4. iedaļas 1. līdz 3. punktā.
Noteikumi II/2
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu kapteiņus un kapteiņu vecākos palīgus uz kuģiem, kuru bruto
tonnāža ir 500 vai lielāka
Kapteinis un kapteiņa vecākais palīgs uz kuģiem ar bruto tonnāžu 3000 vai lielāku
1. Katram kapteinim un kapteiņa vecākajam palīgam uz jūras kuģa ar bruto tonnāžu 3 000 vai lielāku ir kompetences
sertifikāts.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. atbilst sertificēšanas prasībām, kādas izvirza navigācijas sardzes virsniekam uz kuģiem ar bruto tonnāžu 500 vai
lielāku, un ir veikuši apstiprinātu jūras dienestu tādā statusā:
2.1.1. lai saņemtu kapteiņa vecākā palīga sertifikātu – ne mazāk kā 12 mēnešus, un
2.1.2. lai saņemtu kapteiņa sertifikātu – ne mazāk kā 36 mēnešus; minēto laikposmu tomēr var samazināt līdz ne
mazāk kā 24 mēnešiem, ja ne mazāk kā 12 mēneši tāda jūras dienesta ir nostrādāti kapteiņa vecākā palīga
amatā; un
2.2. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-II/2. iedaļā attiecībā uz kapteiņiem un kapteiņu vecākajiem palīgiem uz kuģiem ar bruto
tonnāžu 3 000 vai lielāku.
Kapteiņi un kapteiņu vecākie palīgi uz kuģiem, kuru bruto tonnāža ir no 500 līdz
3000
3. Katram kapteinim un kapteiņa vecākajam palīgam uz jūras kuģa, kura bruto tonnāža ir no 500 līdz 3 000, ir
kompetences sertifikāts.
4. Visi sertifikāta kandidāti:
4.1. lai saņemtu kapteiņa vecākā palīga sertifikātu, atbilst prasībām, kas attiecas uz navigācijas sardzes virsniekiem uz
kuģiem ar bruto tonnāžu 500 vai lielāku;
4.2. lai saņemtu kapteiņa sertifikātu, atbilst sertificēšanas prasībām, kādas izvirza navigācijas sardzes virsniekam uz
kuģiem ar bruto tonnāžu 500 vai lielāku, un tādā statusā ir izgājuši vismaz 36 mēnešu ilgu apstiprinātu jūras
dienestu; minēto laikposmu tomēr var samazināt līdz ne mazāk kā 24 mēnešiem, ja ne mazāk kā 12 mēneši tāda
jūras dienesta ir nostrādāti kapteiņa vecākā palīga amatā; un
4.3. ir pabeiguši apstiprinātu sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW
kodeksa A-II/2. iedaļā attiecībā uz kapteiņiem un kapteiņu vecākajiem palīgiem uz kuģiem ar bruto tonnāžu
no 500 līdz 3 000.
Noteikumi II/3
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu navigācijas sardzes virsniekus un kapteiņus uz kuģiem ar bruto
tonnāžu mazāk nekā 500
Kuģi, kas neveic piekrastes reisus
1. Visiem navigācijas sardzes virsniekiem, kas strādā uz jūras kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka nekā 500 un kas
neveic piekrastes reisus, ir kompetences sertifikāts darbam uz kuģiem ar bruto tonnāžu 500 vai lielāku.
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2. Visiem kapteiņiem, kas strādā uz jūras kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāk nekā 500 un kuri neveic piekrastes reisus,
ir kompetences sertifikāts kapteiņa darbam uz kuģiem ar bruto tonnāžu no 500 līdz 3 000.
Kuģi, kas veic piekrastes reisus
Navigācijas sardzes virsnieks
3. Visiem navigācijas sardzes virsniekiem, kas strādā uz jūras kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka nekā 500 un kuri
veic piekrastes reisus, ir kompetences sertifikāts.
4. Visi kandidāti, kas pretendē uz navigācijas sardzes virsnieka sertifikātu darbam uz jūras kuģiem, kuru bruto tonnāža ir
mazāka nekā 500 un kuri veic piekrastes reisus:
4.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci;
4.2. ir izgājuši:
4.2.1. īpašu sagatavošanas programmu, tostarp pietiekamu atbilstīga jūras dienesta laikposmu, ko prasa dalīb
valsts; vai
4.2.2. apstiprinātu ne mazāk kā 36 mēnešus ilgu jūras dienestu klāja komandā;
4.3. atbilst piemērojamām IV nodaļas attiecīgo noteikumu prasībām, lai pildītu paredzētos radiosakaru operatora
pienākumus saskaņā ar noteikumiem par radiosakariem;
4.4. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-II/3. iedaļā, attiecībā uz navigācijas sardzes virsniekiem uz kuģiem, kuru bruto tonnāža ir
mazāka nekā 500 un kuri veic piekrastes reisus; un
4.5. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-VI/1. iedaļas 2. punktā, A-VI/2. iedaļas 1. līdz 4.
punktā, A-VI/3. iedaļas 1. līdz 4. punktā un A-VI/4. iedaļas 1. līdz 3. punktā.
Kapteinis
5. Visiem kapteiņiem, kas strādā uz jūras kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka nekā 500 un kuri veic piekrastes reisus,
ir kompetences sertifikāts.
6. Visi kandidāti, kas pretendē uz kapteiņa sertifikātu darbam uz jūras kuģa, kura bruto tonnāža ir mazāka nekā 500 un
kurš veic piekrastes reisus:
6.1. ir ne mazāk kā 20 gadus veci;
6.2. ir izgājuši apstiprinātu ne mazāk kā 12 mēnešu ilgu jūras dienestu kā navigācijas sardzes virsnieki;
6.3. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-II/3. iedaļā, attiecībā uz kapteiņiem uz kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka nekā 500 un kuri
veic piekrastes reisus; un
6.4. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-VI/1. iedaļas 2. punktā, A-VI/2. iedaļas 1. līdz 4.
punktā, A-VI/3. iedaļas 1. līdz 4. punktā un A-VI/4. iedaļas 1. līdz 3. punktā.
Atbrīvojumi
7. Ja administrācija uzskata, ka kuģa izmēri un reisa apstākļi ir tādi, ka to dēļ šo noteikumu un STCW kodeksa A-II/3.
iedaļas visu prasību piemērošana kļūst nesaprātīga vai neiespējama, tā var minētajā apjomā atbrīvot kapteiņus un
navigācijas sardzes virsniekus, kas strādā uz tāda kuģa vai tādas klases kuģa, no dažu prasību ievērošanas, paturot prātā
visu to kuģu drošību, kuri var kuģot tajos pašos ūdeņos.
Noteikumi II/4
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu ierindas jūrniekus, kuri ir navigācijas sardzes daļa
1. Visi ierindas jūrnieki, kuri veido navigācijas sardzes daļu uz jūras kuģa ar bruto tonnāžu 500 vai lielāku un nav
ierindas jūrnieki, kas iziet sagatavošanu, vai ierindas jūrnieki, kuru pienākumi sardzē ir nekvalificēta rakstura, ir
pienācīgi sertificēti, lai veiktu tādus pienākumus.
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2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. ir ne mazāk kā 16 gadus veci;
2.2. ir izgājuši:
2.2.1. apstiprinātu jūras dienestu, tostarp guvuši ne mazāk kā sešu mēnešu mācību un darba pieredzi, vai
2.2.2. īpašu sagatavošanu vai nu pirms došanās jūrā, vai uz kuģa, tostarp ne mazāk kā divu mēnešu apstiprinātu
jūras dienestu; un
2.3. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-II/4. iedaļā.
3. Jūras dienests, sagatavotība un pieredze, kas prasīti 2.2.1. un 2.2.2. punktā, tiek saistīti ar navigācijas sardzes funkcijām
un ietver tādu pienākumu pildīšanu, ko veic kapteiņa, navigācijas sardzes virsnieka vai kvalificēta ierindas jūrnieka tiešā
pārraudzībā.
Noteikumi II/5
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu ierindas jūrniekus kā kvalificētus matrožus
1. Visi kvalificētie matroži, kuri strādā uz jūras kuģiem, kuru bruto tonnāža ir 500 vai lielāka, ir pienācīgi sertificēti.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci;
2.2. atbilst prasībām par to ierindas jūrnieku sertificēšanu, kuri ir navigācijas sardzes daļa;
2.3. būdami kvalificēti darbam kā ierindas jūrnieki, kuri ir navigācijas sardzes daļa, ir izgājuši apstiprinātu jūras
dienestu klāja komandā:
2.3.1. ne mazāk kā 18 mēnešus vai
2.3.2. ne mazāk kā 12 mēnešus, ja viņi ir pabeiguši apstiprinātu sagatavošanas programmu, un
2.4. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-II/5. iedaļā.
3. Katra dalībvalsts salīdzina kompetences standartus, ko tā izvirzījusi līdz 2012. gada 1. janvārim izsniegtiem kvalificētu
jūrnieku sertifikātiem, ar tiem standartiem, kas atbilstīgajam sertifikātam paredzēts STCW kodeksa A-II/5. iedaļā, un
nosaka vajadzību, ja tāda ir, prasīt šim personālam iziet atbilstīgus kvalifikācijas celšanas kursus.
4. Līdz 2017. gada 1. janvārim dalībvalsts, kura ir arī Starptautiskās Darba organizācijas 1946. gada Konvencijas par
kvalificētu jūrnieku sertificēšanu (Nr. 74) Puse, var turpināt atjaunot un atkārtoti apstiprināt sertifikātus un indosa
mentus saskaņā ar iepriekšminētās konvencijas noteikumiem.
5. Dalībvalstis var uzskatīt, ka jūrnieki ir izpildījuši šo noteikumu prasības, ja viņi pēdējos 60 mēnešos pirms šīs direktīvas
stāšanās spēkā ne mazāk kā 12 mēnešus ir attiecīgā statusā strādājuši klāja komandā.
III NODAĻA
MAŠĪNTELPA
Noteikumi III/1
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu mašīntelpas sardzes virsniekus personāla vadītā mašīntelpā vai
norīkotus dežūrmehāniķus mašīntelpā ar periodisku bezapkalpes vadību
1. Visiem mašīntelpas sardzes virsniekiem, kuri par to atbild personāla vadītā mašīntelpā, vai norīkotiem dežūrmehāni
ķiem mašīntelpā ar periodisku bezapkalpes vadību uz jūras kuģa, kura galveno dzinēju jauda ir 750 kW vai lielāka, ir
kompetences sertifikāts.
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2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci;
2.2. ir izgājuši ne mazāk kā 12 mēnešus ilgu apvienotu praktisko iemaņu apmācību un apstiprinātu jūras dienestu kā
daļu no apstiprinātas mācību programmas, kas ietver sagatavošanu uz kuģiem, kura atbilst STCW kodeksa A-III/1.
iedaļas prasībām un ir dokumentēta apstiprinātā prakses grāmatā, vai citādi ir izgājuši ne mazāk kā 36 mēnešus
ilgu apvienotu praktisko iemaņu apmācību un apstiprinātu jūras dienestu, no kuriem 30 mēneši ir pavadīti jūras
dienestā mašīntelpā;
2.3. prasītā jūras dienesta laikā ne mazāk kā sešus mēnešus ir veikuši mašīntelpas sardzes pienākumus vecākā
mehāniķa vai kvalificēta kuģa mehāniķa pārraudzībā;
2.4. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-III/1. iedaļā; un
2.5. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-VI/1. iedaļas 2. punktā, A-VI/2. iedaļas 1. līdz 4.
punktā, A-VI/3. iedaļas 1. līdz 4. punktā un A-VI/4. iedaļas 1. līdz 3. punktā.
Noteikumi III/2
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu vecākos mehāniķus un otros mehāniķus uz kuģiem, kuru galveno
dzinēju jauda ir 3 000 kW vai lielāka
1. Visiem vecākajiem mehāniķiem un otrajiem mehāniķiem uz jūras kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda ir 3 000 kW vai
lielāka, ir kompetences sertifikāts.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. atbilst sertificēšanas prasībām, kādas izvirza mašīntelpas sardzes virsniekam uz jūras kuģiem, kuru galveno dzinēju
jauda ir no 750 kW un lielāka, un ir veikuši apstiprinātu jūras dienestu attiecīgajā statusā:
2.1.1. lai saņemtu otrā mehāniķa sertifikātu, ir izgājuši ne mazāk kā 12 mēnešu apstiprinātu jūras dienestu kā
kvalificēti kuģa mehāniķi un
2.1.2. lai saņemtu vecākā mehāniķa sertifikātu, ir izgājuši ne mazāk kā 36 mēnešu apstiprinātu jūras dienestu;
minēto laikposmu tomēr var samazināt līdz ne mazāk kā 24 mēnešiem, ja ne mazāk kā 12 mēneši tāda
jūras dienesta ir nostrādāti otrā mehāniķa amatā, un
2.2. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-III/2. iedaļā.
Noteikumi III/3
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu vecākos mehāniķus un otros mehāniķus darbam uz kuģiem, kuru
galveno dzinēju jauda ir no 750 kW līdz 3 000 kW
1. Visiem vecākajiem mehāniķiem un otrajiem mehāniķiem uz jūras kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda ir no 750 kW
līdz 3 000 kW, ir kompetences sertifikāts.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. atbilst prasībām, lai saņemtu mašīntelpas sardzes virsnieka sertifikātu, un:
2.1.1. lai saņemtu otrā mehāniķa sertifikātu, ir izgājuši ne mazāk kā 12 mēnešu apstiprinātu jūras dienestu kā
kuģa mehāniķa palīgi vai kā kuģa mehāniķi, un,
2.1.2. lai saņemtu vecākā mehāniķa sertifikātu, ir izgājuši ne mazāk kā 24 mēnešu apstiprinātu jūras dienestu, no
kuriem ne mazāk kā 12 mēnešus nostrādājuši ar kvalifikāciju darbam par otro mehāniķi; un
2.2. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-III/3. iedaļā.
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3. Ikviens kuģa mehāniķis, kurš ir kvalificēts darbam par otro mehāniķi uz kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda ir
3 000 kW vai lielāka, var strādāt par vecāko mehāniķi uz kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda ir mazāka nekā
3 000 kW, ar noteikumu, ka sertifikāts ir attiecīgi indosēts.
Noteikumi III/4
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu ierindas jūrniekus, kuri veido sardzes daļu personāla vadītā
mašīntelpā vai ir norīkoti pildīt pienākumus mašīntelpā ar periodisku bezapkalpes vadību
1. Visi ierindas jūrnieki, kas veido sardzes daļu personāla vadītā mašīntelpā vai ir norīkoti pildīt pienākumus mašīntelpā
ar periodisku bezapkalpes vadību uz jūras kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda ir 750 kW vai lielāka, un kas nav
ierindas jūrnieki, kuri iziet sagatavošanu, vai ierindas jūrnieki, kuru pienākumi ir nekvalificēta rakstura, ir pienācīgi
sertificēti tādu pienākumu izpildei.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. ir ne mazāk kā 16 gadus veci;
2.2. ir izgājuši:
2.2.1. apstiprinātu jūras dienestu, tostarp guvuši ne mazāk kā sešu mēnešu mācību un darba pieredzi, vai
2.2.2. īpašu sagatavošanu vai nu pirms došanās jūrā, vai uz kuģa, tostarp ne mazāk kā divu mēnešu apstiprinātu
jūras dienestu; un
2.3. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-III/4. iedaļā.
3. Jūras dienests, sagatavošana un darba pieredze, kas paredzēti 2.2.1. un 2.2.2. punktā, ir saistīti ar mašīntelpas sardzes
funkcijām un ietver pienākumu izpildi, ko veic kvalificēta kuģa mehāniķa vai kvalificēta ierindas jūrnieka tiešā
pārraudzībā.
Noteikumi III/5
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu ierindas jūrniekus kā kvalificētus motoristus personāla vadītā
mašīntelpā vai norīkotus pildīt pienākumus mašīntelpā ar periodisku bezapkalpes vadību
1. Visiem kvalificētiem motoristiem uz jūras kuģa, kura galveno dzinēju jauda ir 750 kW vai lielāka, ir atbilstīgs
sertifikāts.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci;
2.2. atbilst prasībām par to ierindas jūrnieku sertificēšanu, kuri ir navigācijas sardzes daļa personāla vadītā mašīntelpā
vai norīkoti pildīt pienākumus mašīntelpā ar periodisku bezapkalpes vadību;
2.3. būdami kvalificēti darbam kā ierindas jūrnieki, kuri ir navigācijas sardzes daļa, ir izgājuši apstiprinātu jūras
dienestu mašīntelpā:
2.3.1. ne mazāk kā 12 mēnešus, vai
2.3.2. ne mazāk kā 6 mēnešus, ja viņi ir pabeiguši apstiprinātu sagatavošanas programmu; un
2.4. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-III/5. iedaļā.
3. Katra dalībvalsts salīdzina kompetences standartus, ko tā izvirzījusi līdz 2012. gada 1. janvārim izsniegtiem sertifikā
tiem ierindas jūrniekiem mašīntelpā, ar tiem standartiem, kas atbilstīgajam sertifikātam paredzēts STCW kodeksa AIII/5. iedaļā, un nosaka, vai vajadzīgs prasīt šim personālam iziet atbilstīgus kvalifikācijas celšanas kursus.
4. Dalībvalstis var uzskatīt, ka jūrnieki ir izpildījuši šo noteikumu prasības, ja viņi pēdējos 60 mēnešos pirms šīs direktīvas
stāšanās spēkā ne mazāk kā 12 mēnešus ir attiecīgā statusā strādājuši mašīntelpā.
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Noteikumi III/6
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu elektromehāniķus
1. Visiem elektromehāniķiem uz jūras kuģa, kura galveno dzinēju jauda ir 750 kW vai lielāka, ir kompetences sertifikāts.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci;
2.2. ir izgājuši ne mazāk kā 12 mēnešus ilgu apvienotu praktisko iemaņu apmācību un apstiprinātu jūras dienestu, no
kura ne mazāk kā 6 mēneši ir apstiprināts jūras dienests kā daļa apstiprinātas mācību programmas, kura atbilst
STCW kodeksa A-III/6. iedaļas prasībām un ir dokumentēta apstiprinātā prakses grāmatā, vai citādi ir izgājuši ne
mazāk kā 36 mēnešus ilgu apvienotu praktisko iemaņu apmācību un apstiprinātu jūras dienestu, no kuriem 30
mēneši ir pavadīti jūras dienestā mašīntelpā;
2.3. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-III/6. iedaļā, un
2.4. atbilst kompetences standartiem, kas norādīti STCW kodeksa A-VI/1. iedaļas 2. punktā, A-VI/2. iedaļas 1. līdz 4.
punktā, A-VI/3. iedaļas 1. līdz 4. punktā un A-VI/4. iedaļas 1. līdz 3. punktā.
3. Katra dalībvalsts salīdzina kompetences standartus, ko tā izvirzījusi līdz 2012. gada 1. janvārim izsniegtiem sertifikā
tiem elektromehāniķiem, ar tiem standartiem, kas atbilstīgajam sertifikātam paredzēts STCW kodeksa A-III/6. iedaļā, un
nosaka, vai vajadzīgs prasīt šim personālam iziet atbilstīgus kvalifikācijas celšanas kursus.
4. Dalībvalstis var uzskatīt, ka jūrnieki ir izpildījuši šo noteikumu prasības, ja viņi pēdējos 60 mēnešos pirms šīs direktīvas
stāšanās spēkā ne mazāk kā 12 mēnešus ir attiecīgā statusā strādājuši uz kuģa un atbilst STCW kodeksa A-III/6. iedaļā
noteiktajam kompetences standartam.
5. Neatkarīgi no 1. līdz 4. punkta prasībām dalībvalsts var uzskatīt piemēroti kvalificētu personu par spējīgu veikt
noteiktas A-III/6. iedaļā minētās funkcijas.
Noteikumi III/7
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu kuģa elektriķus
1. Visiem kuģa elektriķiem uz jūras kuģa, kura galveno dzinēju jauda ir 750 kW vai lielāka, ir atbilstīgs sertifikāts.
2. Visi sertifikāta kandidāti:
2.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci;
2.2. ir izgājuši apstiprinātu jūras dienestu, tostarp guvuši ne mazāk kā 12 mēnešu mācību un darba pieredzi, vai
2.3. ir pabeiguši apstiprinātu sagatavošanas programmu, tostarp izgājuši ne mazāk kā 6 mēnešus ilgu apstiprinātu
jūras dienestu, vai
2.4. ir ieguvuši kvalifikāciju, kas nodrošina atbilstību STCW kodeksa A-III-7. iedaļas tabulā minētajām tehniskajai
kompetencei, kā arī ne mazāk kā 3 mēnešus ilgu apstiprinātu jūras dienestu, un
2.5. atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-III/7. iedaļā.
3. Katra dalībvalsts salīdzina kompetences standartus, ko tā izvirzījusi līdz 2012. gada 1. janvārim izsniegtiem sertifikā
tiem kuģa elektriķiem, ar tiem standartiem, kas atbilstīgajam sertifikātam paredzēts STCW kodeksa A-III/7. iedaļā, un
nosaka, vai vajadzīgs prasīt šim personālam iziet atbilstīgus kvalifikācijas celšanas kursus.
4. Dalībvalstis var uzskatīt, ka jūrnieki ir izpildījuši šo noteikumu prasības, ja viņi pēdējos 60 mēnešos pirms šīs direktīvas
stāšanās spēkā ne mazāk kā 12 mēnešus ir attiecīgā statusā strādājuši uz kuģa un atbilst STCW kodeksa A-III/7. iedaļā
noteiktajam kompetences standartam.
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5. Neatkarīgi no 1. līdz 4. punkta prasībām dalībvalsts var uzskatīt piemēroti kvalificētu personu par spējīgu veikt
noteiktas A-III/7. iedaļā minētās funkcijas.
IV NODAĻA
RADIOSAKARI UN RADIOSAKARU OPERATORI
Paskaidrojums
Obligātie noteikumi attiecībā uz radiosakaru sardzes pildīšanu ir izklāstīti noteikumos par radiosakariem un grozītajā
SOLAS 74. Noteikumi par radiosakaru ekspluatāciju ir izklāstīti grozītajā SOLAS 74 un pamatnostādnēs, ko pieņēmusi
Starptautiskā Jūrniecības organizācija.
Noteikumi IV/1
Piemērošana
1. Izņemot gadījumus, kas paredzēti 2. punktā, šīs nodaļas noteikumus piemēro radiosakaru operatoriem uz kuģiem, kuri
darbojas Vispasaules Jūras avāriju un drošības sistēmā (GMDSS), kā noteikts grozītajā SOLAS 74.
2. Radiosakaru operatoriem uz kuģiem, kuriem SOLAS 74 IV nodaļā nav prasīta atbilstība GMDSS noteikumiem, nav
obligāti jāatbilst šīs nodaļas prasībām. Radiosakaru operatoriem uz tādiem kuģiem tomēr ir jāatbilst noteikumiem par
radiosakariem. Dalībvalstis nodrošina, ka tādiem radiosakaru operatoriem izsniedz vai attiecībā uz tādu radiosakaru
operatoriem atzīst atbilstīgus sertifikātus, kā paredzēts noteikumos par radiosakariem.
Noteikumi IV/2
Obligātās minimālās prasības, lai sertificētu GMDSS radiosakaru operatorus
1. Visām personām, kuras atbild par radiosakaru operatoru pienākumu izpildi vai kuras pašas tos izpilda uz kuģa, kam
jāpiedalās Vispasaules Jūras avāriju un drošības sistēmā (GMDSS), ir atbilstīgs sertifikāts saistībā ar GMDSS, ko saskaņā
ar noteikumiem par radiosakariem izsniegusi vai atzinusi dalībvalsts.
2. Turklāt visi kandidāti, kuri atbilstīgi šiem noteikumiem pretendē uz kompetences sertificēšanu darbam uz kuģa, uz
kura saskaņā ar grozīto SOLAS 74 jābūt radiosakaru iekārtai:
2.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci; un
2.2. ir pabeiguši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas programmu un atbilst kompetences standartam, kas noteikts
STCW kodeksa A-IV/2. iedaļā.
V NODAĻA
ĪPAŠAS SAGATAVOTĪBAS PRASĪBAS PERSONĀLAM UZ NOTEIKTU VEIDU KUĢIEM
Noteikumi V/1-1
Obligātās minimālās prasības naftas un ķimikāliju tankkuģu kapteiņu, virsnieku un ierindas jūrnieku sagatavotībai
un kvalifikācijai
1. Virsniekiem un ierindas jūrniekiem, kuriem uzticēti īpaši pienākumi un atbildība saistībā ar kravām vai kravu aprī
kojumu uz naftas vai ķimikāliju tankkuģiem, ir sertifikāts par pamatkursu naftas un ķimikāliju tankkuģu kravu
pārvadājumos.
2. Visi naftas un ķimikāliju tankkuģu kravu pārvadājumu pamatkursa sertifikāta kandidāti ir apguvuši pamatkursu saskaņā
ar STCW kodeksa A-VI/1. iedaļas noteikumiem un ir izgājuši:
2.1. vismaz trīs mēnešu apstiprinātu jūras dienestu uz naftas vai ķimikāliju tankkuģiem un atbilst kompetences
standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-V/1-1. iedaļas 1. punktā; vai
2.2. apstiprinātu pamatkursu par naftas un ķimikāliju tankkuģu kravu pārvadājumiem un atbilst kompetences stan
dartam, kas noteikts STCW kodeksa A-V/1-1. iedaļas 1. punktā.
3. Kapteiņiem, vecākajiem mehāniķiem, kapteiņa vecākajiem palīgiem, otrajiem mehāniķiem un jebkurai personai, kura
tieši atbild par kravu iekraušanu, izkraušanu, kravas tranzīta operāciju uzraudzīšanu, kravu apstrādi, tanku tīrīšanu vai
citām ar kravu saistītām darbībām uz naftas tankkuģiem, ir sertifikāts par padziļinātu sagatavošanas kursu naftas
tankkuģu kravu pārvadājumos pabeigšanu.
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4. Visi naftas tankkuģu kravu pārvadājumu padziļinātā sagatavošanas kursa sertifikāta kandidāti:
4.1. atbilst sertificēšanas prasībām par pamatkursu naftas un ķimikāliju tankkuģu kravu pārvadājumos; un,
4.2. būdami kvalificēti sertificēšanai par pamatkursu naftas un ķimikāliju tankkuģu kravu pārvadājumos, ir:
4.2.1. izgājuši vismaz trīs mēnešus ilgu apstiprinātu jūras dienestu uz naftas tankkuģa, vai
4.2.2. ārštata statusā izgājuši vismaz vienu mēnesi ilgu apstiprinātu sagatavošanas kursu uz naftas tankkuģa, kas
ietver vismaz trīs iekraušanas un trīs izkraušanas darbības un ko dokumentē apstiprinātā prakses grāmatā,
ņemot vērā STCW kodeksa B-V/1. iedaļas norādes; un
4.3. ir pabeiguši apstiprinātu padziļinātu sagatavošanas kursu naftas tankkuģu kravu pārvadājumos un atbilst kompe
tences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-V/1-1. iedaļas 2. punktā.
5. Kapteiņiem, vecākajiem mehāniķiem, kapteiņa vecākajiem palīgiem, otrajiem mehāniķiem un jebkurai personai, kura
tieši atbild par kravu iekraušanu, izkraušanu, kravas tranzīta operāciju uzraudzīšanu, kravu apstrādi, tanku tīrīšanu vai
citām ar kravu saistītām darbībām uz ķimikāliju tankkuģiem, ir sertifikāts par padziļinātu sagatavošanas kursu ķimi
kāliju tankkuģu kravu pārvadājumos.
6. Visi ķimikāliju tankkuģu kravu pārvadājumu padziļinātā sagatavošanas kursa sertifikāta kandidāti:
6.1. atbilst sertificēšanas prasībām par pamatkursu naftas un ķimikāliju tankkuģu kravu pārvadājumos un,
6.2. būdami kvalificēti sertificēšanai par pamatkursu naftas un ķimikāliju tankkuģu kravu pārvadājumos, ir:
6.2.1. izgājuši vismaz trīs mēnešu ilgu apstiprinātu jūras dienestu uz ķimikāliju tankkuģiem vai
6.2.2. ārštata statusā izgājuši vismaz vienu mēnesi ilgu apstiprinātu sagatavošanas kursu uz ķimikāliju tankkuģa,
kas ietver vismaz trīs iekraušanas un trīs izkraušanas darbības un ko dokumentē apstiprinātā prakses
grāmatā, ņemot vērā STCW kodeksa B-V/1. iedaļas norādes, un
6.3. ir pabeiguši apstiprinātu padziļinātu sagatavošanas kursu ķimikāliju tankkuģu kravu pārvadājumos un atbilst
kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-V/1-1. iedaļas 3. punktā.
7. Dalībvalstis nodrošina, ka jūrniekiem, kuri ir attiecīgi kvalificēti saskaņā ar 2., 4., vai 6. punktu, izsniedz prasmes
sertifikātu vai ka attiecīgi indosē esošu kompetences sertifikātu vai prasmes sertifikātu.
Noteikumi V/1-2
Obligātās minimālās prasības sašķidrinātās gāzes tankkuģu kapteiņu, virsnieku un ierindas jūrnieku sagatavotībai
un kvalifikācijai
1. Virsniekiem un ierindas jūrniekiem, kam uzticēti īpaši pienākumi un atbildība saistībā ar kravām vai kravu aprīkojumu
uz sašķidrinātās gāzes tankkuģiem, ir sertifikāts par pamatkursu sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravu pārvadājumos.
2. Visi sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravu pārvadājumu pamatkursa sertifikāta kandidāti ir apguvuši pamatkursu saskaņā
ar STCW kodeksa A-VI/1. iedaļas noteikumiem un ir izgājuši:
2.1. vismaz trīs mēnešu apstiprinātu jūras dienestu uz sašķidrinātās gāzes tankkuģiem un atbilst kompetences stan
dartam, kas noteikts STCW kodeksa A-V/1-2. iedaļas 1. punktā, vai
2.2. apstiprinātu pamatkursu par kravu pārvadājumiem ar sašķidrinātās gāzes tankkuģiem un atbilst kompetences
standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-V/1-2. iedaļas 1. punktā.
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3. Kapteiņiem, vecākajiem mehāniķiem, kapteiņa vecākajiem palīgiem, otrajiem mehāniķiem un jebkurai personai, kas
tieši atbild par kravu iekraušanu, izkraušanu, kravas tranzīta operāciju uzraudzīšanu, kravu apstrādi, tanku tīrīšanu vai
citām ar kravu saistītām darbībām uz sašķidrinātas gāzes tankkuģiem, ir sertifikāts par padziļinātu sagatavošanas kursu
sašķidrinātas gāzes tankkuģu kravas pārvadājumos.
4. Visi sašķidrinātas gāzes tankkuģu kravu pārvadājumu padziļinātā sagatavošanas kursa sertifikāta kandidāti:
4.1. atbilst sertificēšanas prasībām par pamatkursu sašķidrinātas gāzes tankkuģu kravu pārvadājumos un,
4.2. būdami kvalificēti sertificēšanai par pamatkursu sašķidrinātas gāzes tankkuģu kravu pārvadājumos, ir:
4.2.1. izgājuši vismaz trīs mēnešu ilgu apstiprinātu jūras dienestu uz sašķidrinātas gāzes tankkuģiem vai
4.2.2. ārštata statusā izgājuši vismaz vienu mēnesi ilgu apstiprinātu sagatavošanas kursu uz sašķidrinātas gāzes
tankkuģa, kas ietver vismaz trīs iekraušanas un trīs izkraušanas darbības un ko dokumentē apstiprinātā
prakses grāmatā, ņemot vērā STCW kodeksa B-V/1. iedaļas norādes, un
4.3. pabeiguši apstiprinātu padziļinātu sagatavošanas kursu sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravu pārvadājumos un
atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-V/1-2. iedaļas 2. punktā.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka jūrniekiem, kuri ir attiecīgi kvalificēti saskaņā ar 2. vai 4. punktu, izsniedz prasmes
sertifikātu vai ka attiecīgi indosē esošu kompetences sertifikātu vai prasmes sertifikātu.
Noteikumi V/2
Obligātās minimālās prasības pasažieru kuģu kapteiņu, virsnieku, ierindas jūrnieku un pārējā personāla
sagatavotībai un kvalifikācijai
1. Šos noteikumus piemēro kapteiņiem, virsniekiem, ierindas jūrniekiem un pārējam personālam, kas strādā uz pasažieru
kuģiem, kuri iesaistīti starptautiskajā kuģošanā. Dalībvalstis nosaka šo prasību piemērojamību personālam, kas strādā
uz pasažieru kuģiem, kuri iesaistīti vietējā kuģošanā.
2. Jūrnieki, pirms viņiem uztic veikt kādus darba pienākumus uz pasažieru kuģiem, ir pabeiguši sagatavošanu, kas
paredzēta turpmāk 4. līdz 7. punktā, saskaņā ar savu statusu, pienākumiem un atbildību.
3. Jūrnieki, kuriem jābūt sagatavotiem saskaņā ar 4., 6. un 7. punktu, ik pēc laika, kas nepārsniedz piecus gadus, iziet
atbilstošu kvalifikācijas celšanas kursu vai iesniedz pierādījumu, ka ir ieguvuši nepieciešamo sagatavotības līmeni pēdējo
piecu gadu laikā.
4. Kapteiņi, virsnieki un pārējais personāls, kas trauksmju sarakstā norīkoti, lai ārkārtas situācijās sniegtu palīdzību
pasažieriem uz pasažieru kuģiem, ir izgājuši pūļa vadības mācības, kā noteikts STCW kodeksa A-V/2. iedaļas 1. punktā.
5. Personāls, kas sniedz tiešus pakalpojumus pasažieriem pasažieru telpās uz pasažieru kuģiem, ir izgājis sagatavošanu
drošības jautājumos, kas paredzēta STCW kodeksa A-V/2. iedaļas 2. punktā.
6. Kapteiņi, kapteiņa vecākie palīgi, vecākie mehāniķi, otrie mehāniķi un visas personas, kuras trauksmju sarakstos
norīkotas kā atbildīgās par pasažieru drošību ārkārtas situācijās uz pasažieru kuģiem, ir izgājuši apstiprinātu sagata
vošanas kursu krīzes pārvarēšanas un cilvēku uzvedības jomā, kas paredzēts STCW kodeksa A-V/2. iedaļas 3. punktā.
7. Kapteiņi, kapteiņa vecākie palīgi, vecākie mehāniķi, otrie mehāniķi un visas citas personas, kuras tieši atbild par
pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, kravu iekraušanu, izkraušanu vai nostiprināšanu vai korpusa atveru aizvēršanu
uz ro-ro pasažieru kuģiem, ir izgājuši apstiprinātu sagatavošanas kursu pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa
drošības jautājumos, kas paredzēts STCW kodeksa A-V/2. iedaļas 4. punktā.
8. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienai personai, kuru atzīst par kvalificētu saskaņā ar šo noteikumu prasībām, izsniedz
dokumentāru pierādījumu par izieto sagatavošanas kursu.
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VI NODAĻA
ĀRKĀRTAS, DARBA DROŠĪBAS, DROŠUMA, MEDICĪNISKĀS APRŪPES UN IZDZĪVOŠANAS FUNKCIJAS
Noteikumi VI/1
Obligātās minimālās prasības attiecībā uz drošības iepazīšanas kursu, pamatkursu un instruktāžu visiem
jūrniekiem
1. Jūrnieki apgūst iepazīšanas kursu un pamatkursu vai instruktāžu saskaņā ar STCW kodeksa A-VI/1. iedaļu un atbilst
tajā paredzētajam attiecīgajam kompetences standartam.
2. Ja pamatkurss nav iekļauts izsniedzamā sertifikāta kvalifikācijas nosacījumos, attiecīgi izsniedz prasmes sertifikātu, kurā
norāda, ka tā turētājs ir apmeklējis pamatkursu.
Noteikumi VI/2
Obligātās minimālās prasības, lai izsniegtu prasmes sertifikātus darbam ar glābšanās līdzekļiem, glābšanas laivām
un ātrgaitas glābšanas laivām
1. Visi kandidāti, kuri pretendē uz prasmes sertifikātu darbam ar glābšanās līdzekļiem un glābšanas laivām, izņemot
ātrgaitas glābšanas laivas:
1.1. ir ne mazāk kā 18 gadus veci;
1.2. ir izgājuši vismaz 12 mēnešu apstiprinātu jūras dienestu vai ir apmeklējuši apstiprinātu sagatavošanas kursu un ir
izgājuši vismaz sešu mēnešu apstiprinātu jūras dienestu un
1.3. atbilst kompetences standartam, kas paredzēts STCW kodeksa A-VI/2. iedaļas 1. līdz 4. punktā, attiecībā uz
prasmes sertifikātiem darbam ar glābšanās līdzekļiem un glābšanas laivām.
2. Visi kandidāti, kuri pretendē uz prasmes sertifikātu darbam ar ātrgaitas glābšanas laivām:
2.1. ir saņēmuši prasmes sertifikātu darbam ar glābšanās līdzekļiem un glābšanas laivām, izņemot ātrgaitas glābšanas
laivas;
2.2. ir izgājuši apstiprinātu sagatavošanas kursu un
2.3. atbilst kompetences standartam, kas paredzēts STCW kodeksa A-VI/2. iedaļas 7. līdz 10. punktā, attiecībā uz
prasmes sertifikātiem darbam ar ātrgaitas glābšanas laivām.
Noteikumi VI/3
Obligātās minimālās prasības sagatavotībai progresīvā ugunsdzēsībā
1. Jūrnieki, kuri norīkoti vadīt ugunsdzēsības darbības, ir veiksmīgi izgājuši padziļinātu sagatavošanas kursu ugunsdzē
sības tehnikā, īpašu uzsvaru liekot uz organizēšanu, taktiku un vadību saskaņā ar STCW kodeksa A-VI/3. iedaļas 1. līdz
4. punkta noteikumiem, un atbilst tajā paredzētam kompetences standartam.
2. Ja apmācība progresīvajā ugunsdzēsībā nav iekļauta izsniedzamā sertifikāta kvalifikācijas nosacījumos, attiecīgi izsniedz
prasmes sertifikātu, kurā norāda, ka tā turētājs ir apmeklējis sagatavošanas kursu progresīvajā ugunsdzēsībā.
Noteikumi VI/4
Obligātās minimālās prasības attiecībā uz pirmo medicīnisko palīdzību un medicīnisko aprūpi
1. Jūrnieki, kuri norīkoti sniegt pirmo medicīnisko palīdzību uz kuģa, atbilst pirmās medicīniskās palīdzības kompetences
standartam, kas paredzēts STCW kodeksa A-VI/4. iedaļas 1., 2. un 3. punktā.
2. Jūrnieki, kuru pārziņā ir medicīniskā aprūpe uz kuģa, atbilst medicīniskās aprūpes uz kuģiem kompetences standartam,
kas paredzēts STCW kodeksa A-VI/4. iedaļas 4., 5. un 6. punktā.
3. Ja sagatavotība pirmajā medicīniskajā palīdzībā vai medicīniskajā aprūpē nav iekļauta izsniedzamā sertifikāta kvalifi
kācijas nosacījumos, attiecīgi izniedz prasmes sertifikātu, kurā norāda, ka tā turētājs ir apmeklējis sagatavošanas kursu
pirmajā medicīniskajā palīdzībā vai medicīniskajā aprūpē.
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Noteikumi VI/5
Obligātās minimālās prasības prasmes sertifikātu izsniegšanai kuģa drošuma virsniekiem
1. Visi kandidāti, kuri pretendē uz prasmes sertifikātu kā kuģa drošuma virsnieki:
1.1. ir izgājuši vismaz 12 mēnešu apstiprinātu jūras dienestu vai atbilstīgu jūras dienestu un ieguvuši zināšanas par
kuģa darbību un
1.2. atbilst kompetences standartam, kas vajadzīgs, lai iegūtu kuģa drošuma virsnieka prasmes sertifikātu un paredzēts
STCW kodeksa A-VI/5. iedaļas 1. līdz 4. punktā.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienai personai, kuru atzīst par kvalificētu saskaņā ar šo noteikumu prasībām, izsniedz
prasmes sertifikātu.
Noteikumi VI/6
Obligātās minimālās prasības ar drošumu saistītai sagatavošanai un instruktāžai visiem jūrniekiem
1. Jūrnieki apgūst ar drošību saistītu iepazīšanas kursu un drošuma izpratnes sagatavošanas kursu vai instruktāžu saskaņā
ar STCW kodeksa A-VI/6. iedaļas 1. līdz 4. punktu un atbilst tajā paredzētajam attiecīgajam kompetences standartam.
2. Ja sagatavotība drošuma izpratnē nav iekļauta izsniedzamā sertifikāta kvalifikācijas nosacījumos, attiecīgi izsniedz
prasmes sertifikātu, kurā norāda, ka tā turētājs ir apmeklējis sagatavošanas kursu drošuma izpratnē.
3. Katra dalībvalsts salīdzina prasības par sagatavošanu un instruktāžu attiecībā uz drošumu, ko tā izvirzījusi jūrniekiem,
kuriem ir attiecīgā kvalifikācija (vai kuri var to pierādīt ar attiecīgiem dokumentiem), pirms šīs direktīvas spēkā
stāšanās, ar tām prasībām, kas noteiktas STCW kodeksa A-VI/6. iedaļas 4. punktā, un nosaka, vai vajadzīgs prasīt
šiem jūrniekiem iziet atbilstīgus kvalifikācijas celšanas kursus.
Jūrnieki, kuriem uzdoti īpaši ar drošumu saistīti uzdevumi
4. Jūrnieki, kuriem uzdoti īpaši ar drošumu saistīti uzdevumi, atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW
kodeksa A-VI/6. iedaļas 6. līdz 8. punktā.
5. Ja sagatavotība paredzētajos drošumu pienākumos nav iekļauta izsniedzamā sertifikāta kvalifikācijas nosacījumos,
attiecīgi izsniedz prasmes sertifikātu, kurā norāda, ka tā turētājs ir apmeklējis sagatavošanas kursu par īpašiem ar
drošumu saistītiem pienākumiem.
6. Katra dalībvalsts salīdzina drošumu sagatavotības standartus, ko tā izvirzījusi jūrniekiem, kuriem izvirzīti īpaši ar
drošumu saistīti uzdevumi un kuriem ir attiecīgā kvalifikācija (vai kuri var to pierādīt ar attiecīgiem dokumentiem),
pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās, ar tiem, kas noteikti STCW kodeksa A-VI/6. iedaļas 8. punktā, un nosaka, vai
vajadzīgs prasīt šiem jūrniekiem iziet atbilstīgus kvalifikācijas celšanas kursus.
VII NODAĻA
ALTERNATĪVĀ SERTIFICĒŠANA
Noteikumi VII/1
Alternatīvu sertifikātu izsniegšana
1. Neatkarīgi no sertificēšanas prasībām, kas noteiktas šā pielikuma II un III nodaļā, dalībvalstis var nolemt izsniegt vai
atļaut izsniegt sertifikātus, kas nav paredzēti minēto nodaļu noteikumos, ar noteikumu, ka:
1.1. saistītās funkcijas un atbildības līmeņus, kas jānorāda sertifikātos un indosamentos, izvēlas no tiem un identiskus
tiem, kas norādīti STCW kodeksa 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.
un A-IV/2. iedaļā;
1.2. kandidāti ir izgājuši apstiprinātu izglītības un sagatavošanas kursu un atbilst kompetences standartiem, kas
paredzēti attiecīgajās STCW kodeksa iedaļās un izklāstīti minētā kodeksa A-VII/1. iedaļā, attiecībā uz funkcijām
un līmeņiem, kas jānorāda sertifikātos un indosamentos;
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1.3. kandidāti ir izgājuši apstiprinātu jūras dienestu, atbilstīgu to funkciju un līmeņu izpildei, kas jānorāda sertifikātā.
Jūras dienesta minimālais ilgums ir līdzvērtīgs tam jūras dienesta ilgumam, kas paredzēts šā pielikuma II un III
nodaļā. Minimālais jūras dienesta ilgums tomēr nav mazāks par to, kas noteikts STCW kodeksa A-VII/2. iedaļā;
1.4. sertifikāta kandidāti, kuriem jāveic navigācijas funkcijas operatīvajā līmenī, atbilst attiecīgi piemērojamajām IV
nodaļas noteikumu prasībām par paredzēto radiosakaru operatoru pienākumu izpildi saskaņā ar noteikumiem par
radiosakariem;
1.5. sertifikātus izsniedz saskaņā ar šīs direktīvas 5. panta prasībām un noteikumiem, kas izklāstīti STCW kodeksa VII
nodaļā.
2. Sertifikātus atbilstīgi šai nodaļai neizsniedz, ja dalībvalsts nav paziņojusi Komisijai informāciju, kas prasīta STCW
konvencijā.
Noteikumi VII/2
Jūrnieku sertificēšana
Visiem jūrniekiem, kuri pilda jebkuru funkciju vai funkciju grupu, kas noteikta STCW kodeksa II nodaļas A-II/1., A-II/2.,
A-II/3., A-II/4. vai A-II/5. tabulā vai III nodaļas A-III/1., A-III/2., A-III/3., A-III/4. vai A-III/5. tabulā, vai IV nodaļas A-IV/2.
tabulā, ir attiecīgs prasmes sertifikāts.
Noteikumi VII/3
Principi, kas regulē alternatīvu sertifikātu izsniegšanu
1. Dalībvalsts, kura nolemj izsniegt vai atļaut izsniegt alternatīvus sertifikātus, nodrošina šādu principu ievērošanu:
1.1. neievieš alternatīvu sertificēšanas sistēmu, ja tā nenodrošina tādu drošības līmeni jūrā un ja tai nav tādas
preventīvas ietekmes attiecībā uz piesārņojumu, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kas paredzēta pārējās nodaļās; un
1.2. jebkuros noteikumos par alternatīviem sertifikātiem, ko izsniedz saskaņā ar šo nodaļu, paredz sertifikātu aizvie
tojamību ar tiem sertifikātiem, ko izsniedz saskaņā ar pārējām nodaļām.
2. Savstarpējās aizvietojamības princips 1. punktā nodrošina, ka:
2.1. jūrnieki, kuri sertificēti saskaņā ar II un/vai III nodaļas noteikumiem, un tie, kuri sertificēti saskaņā ar VII nodaļu,
spēj strādāt uz kuģiem, uz kuriem ir tradicionāla vai citas klāja organizācijas formas; un
2.2. jūrniekus nesagatavo darbam uz kuģiem ar īpašām klāja organizācijas formām tā, ka tas vājinātu viņu spēju
izmantot savas prasmes citur.
3. Izsniedzot sertifikātus saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, ņem vērā šādus principus:
3.1. alternatīvu sertifikātu izsniegšanu kā tādu neizmanto:
3.1.1. lai samazinātu kuģa apkalpes locekļu skaitu;
3.1.2. lai samazinātu jūrnieku profesionalitātes vai kvalifikācijas līmeni vai
3.1.3. lai attaisnotu to, ka jebkuras konkrētas sardzes laikā gan mašīntelpas, gan klāja sardzes virsnieku pienā
kumus uzdod veikt jūrniekam, kuram ir tikai viens sertifikāts; un
3.2. personu, kuras pārziņā ir kuģa vadība, apzīmē kā kapteini, un kapteiņa un citu personu juridisko statusu un
pilnvaras nelabvēlīgi neietekmē kāda alternatīvās sertificēšanas noteikumu ieviešana.
4. Principi, kas ietverti 1. un 2. punktā, nodrošina gan klāja virsnieku, gan kuģa mehāniķu kompetences saglabāšanu.”
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II PIELIKUMS
Direktīvas II pielikuma 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3. Komisija, kurai palīdz Eiropas Jūras drošības aģentūra ar iespējamu kādas attiecīgās dalībvalsts piesaisti, veicot
minētās Puses novērtēšanu, kas var ietvert arī objektu un procedūru pārbaudi, ir apstiprinājusi, ka STCW konven
cijas prasības attiecībā uz kompetences standartiem, sagatavošanu un sertificēšanu un kvalitātes standartiem ir
pilnībā izpildītas.”
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III PIELIKUMS
“V PIELIKUMS
INFORMĀCIJA, KO DARA ZINĀMU KOMISIJAI STATISTIKAS NOLŪKOS
1. Ja ir atsauce uz šo pielikumu, sniedz zemāk norādīto informāciju, kas noteikta STCW kodeksa A-I/2. iedaļas 9. punktā,
attiecībā uz visiem kompetences sertifikātiem vai indosamentiem, kas apliecina to izsniegšanu, visiem indosamentiem,
kas apliecina citu valstu izsniegto kompetences sertifikātu atzīšanu, un, ja ir atzīme (*), ir jānodrošina informācijas
anonimitāte, kā tas prasīts 25.a panta 3. punktā.
Kompetences sertifikāti (CoC)/Indosamenti, kas apliecina to izsniegšanu (EaI):
— jūrnieka unikālais identifikators – ja ir pieejams (*),
— jūrnieka vārds, uzvārds (*),
— jūrnieka dzimšanas gads un datums,
— jūrnieka valstspiederība,
— jūrnieka dzimums,
— CoC indosētais numurs (*),
— EaI numurs (*),
— jūrnieka statuss uz kuģa,
— dokumenta izsniegšanas datums vai pēdējais atkārtotas apstiprināšanas datums,
— derīguma termiņš,
— sertifikāta statuss,
— ierobežojumi.
Indosamenti, kas apliecina citu valstu izsniegtu kompetences sertifikātu atzīšanu (EaR):
— jūrnieka unikālais identifikators – ja ir pieejams (*),
— jūrnieka vārds, uzvārds (*),
— jūrnieka dzimšanas gads un datums,
— jūrnieka valstspiederība,
— jūrnieka dzimums,
— valsts, kura izsniegusi oriģinālo CoC,
— oriģinālā CoC numurs (*),
— EaR numurs (*),
— jūrnieka statuss uz kuģa,
— dokumenta izsniegšanas datums vai pēdējais atkārtotas apstiprināšanas datums,
— derīguma termiņš,
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— indosamenta statuss,
— ierobežojumi.
2. Dalībvalstis brīvprātīgi var sniegt informāciju par prasmes sertifikātiem (CoP), ko ierindas jūrniekiem izsniedz saskaņā
ar STCW konvencijas II, III un VII nodaļu, piemēram:
— jūrnieka unikālais identifikators – ja ir pieejams (*),
— jūrnieka vārds, uzvārds (*),
— jūrnieka dzimšanas gads un datums,
— jūrnieka valstspiederība,
— jūrnieka dzimums,
— CoP numurs (*),
— jūrnieka statuss uz kuģa,
— dokumenta izsniegšanas datums vai pēdējais atkārtotas apstiprināšanas datums,
— derīguma termiņš,
— CoP statuss.”
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