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Pakeitimas 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nustatydamos veiksmingą darbo jūrų 
laivyboje sąlygų tikrinimo sistemą, 
valstybės narės tam tikrais atvejais gali 
leisti valdžios institucijoms ar kitoms 
organizacijoms (įskaitant kitos valstybės 
narės valdžios institucijas ar 
organizacijas, jeigu ta valstybė narė tam 
neprieštarauja), kurias jos pripažįsta 
kompetentingomis ir nepriklausomomis, 
vykdyti patikrinimus. Visais atvejais 
valstybė narė ir toliau yra visapusiškai 
atsakinga už su jos vėliava 
plaukiojančiuose laivuose dirbančių 
jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygų 
tikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima pertvarkyti pranešėjo pateiktą pakeitimą. ES neturi jokio teisinio 
pagrindo reikalauti vykdyti sertifikavimo reikalavimų. Sertifikavimo teisinį pagrindą sudaro 
TDO Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje ir tą konvenciją įgyvendinantys nacionalinės teisės 
aktai. Komisijos pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad būtų vykdomas socialinių partnerių 
susitarimas, o ne TDO Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje Taigi direktyva nesukuriamas 
teisinis pagrindas sertifikatams, o ypač darbo jūrų laivyboje liudijimui, išduoti.

Pakeitimas 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kiekviena valstybė narė nustato 
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aiškius tikslus ir standartus, apimančius 
jos taikomų tikrinimo sistemų 
administravimą, taip pat atitinkamas 
bendras procedūras, kad ji galėtų įvertinti 
šių tikslų pasiekimo ir standartų laikymosi 
lygį.

Or. en

66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Tikrinimai vykdomi ne rečiau kaip kas 
trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, 
įpareigoti tikrinti, ar tinkamai 
įgyvendinama Direktyva 2009/13/EB, 
turėtų reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, 
įgaliojimus, statusą ir būtų nepriklausomi, 
nes tai būtina arba pageidaujama, kad jie 
galėtų atlikti tokį patikrinimą ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi tos direktyvos.

1. Valstybė narė užtikrina, kad 3 straipsnio 
1b dalyje nurodytos institucijos ar kitos 
organizacijos ir tie jų darbuotojai, kurie 
yra įpareigoti tikrinti, ar tinkamai 
įgyvendinama Direktyva 2009/13/EB, 
turėtų reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, 
įgaliojimus, statusą ir būtų nepriklausomi, 
nes tai būtina arba pageidaujama, kad jie 
galėtų atlikti tokį patikrinimą ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi tos direktyvos.

Or. en
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Pakeitimas 68
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė nustato:
a) pripažintų organizacijų atliekamo 
darbo tinkamumo užtikrinimo sistemą, 
kuri apima informaciją apie visus 
taikomus nacionalinius įstatymus ir kitus 
teisės aktus bei atitinkamas tarptautines 
priemones; taip pat
b) bendravimo su šiomis organizacijomis 
ir jų priežiūros procedūras.

Or. en

Pakeitimas 69
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė gauna skundą, kuris 
jai neatrodo akivaizdžiai nepagrįstas, arba 
gauna įrodymų, kad su jos vėliava 
plaukiojantis laivas nesilaiko Direktyvos 
2009/13/EB reikalavimų, arba esama 
didelių trūkumų įgyvendinant priemones, 
ta valstybė narė imasi veiksmų tokioms 
aplinkybėms ištirti ir užtikrinti, kad būtų 
imtasi priemonių nustatytiems trūkumams 
pašalinti.

1. Jeigu valstybė narė gauna skundą, kuris 
jai neatrodo akivaizdžiai nepagrįstas 
atsižvelgiant į tarptautinę darbo teisę,
Konvenciją dėl darbo jūroje arba
atsižvelgiant į Direktyvos 2009/13/EB 
nuostatas, ta valstybė narė imasi veiksmų 
tokioms aplinkybėms ištirti ir užtikrinti, 
kad būtų imtasi priemonių nustatytiems 
trūkumams pašalinti.

Jei, atlikus patikrinimus, valstybė narė
gauna įrodymų, kad su jos vėliava 
plaukiojantis laivas nesilaiko Direktyvos 
2009/13/EB reikalavimų, arba esama 
didelių trūkumų įgyvendinant priemones, 
ta valstybė narė imasi veiksmų tokioms 
aplinkybėms ištirti ir užtikrinti, kad būtų 
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imtasi priemonių nustatytiems trūkumams 
pašalinti.

Or. fr

Pakeitimas 70
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbuotojai, įpareigoti tirti skundus,
neatskleidžia jokio nusiskundimo ar 
skundo, kuriame tvirtinama, kad jūrininkų 
darbo ir gyvenimo sąlygoms kyla pavojus 
arba neužtikrinamos tinkamos sąlygos arba
kad pažeidžiami įstatymai ir kiti teisės 
aktai, šaltinio, o laivo savininkui, laivo 
savininko atstovui ar laivo operatoriui 
nepraneša, kad patikrinimas buvo 
atliekamas dėl tokio nusiskundimo ar 
skundo.

2. Darbuotojai neatskleidžia jokio 
nusiskundimo ar skundo, kuriame 
tvirtinama, kad jūrininkų darbo ir 
gyvenimo sąlygoms kyla pavojus arba 
neužtikrinamos tinkamos sąlygos arba kad 
pažeidžiami įstatymai ir kiti teisės aktai, 
šaltinio, o laivo savininkui, laivo savininko 
atstovui ar laivo operatoriui nepraneša, kad 
patikrinimas buvo atliekamas dėl tokio 
nusiskundimo ar skundo.

Or. fr

Pakeitimas 71
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Peržiūros sąlyga

Nuo konvencijos įsigaliojimo dienos 
Komisija užtikrina, kad ji būtų integruota 
į Sąjungos teisę ir taikoma visose 
valstybėse narėse. Komisija imasi visų 
reikalingų priemonių tam tikslui pasiekti.
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Or. fr

Pakeitimas 72
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a straipsnis
Tikrinimas ir vykdymo užtikrinimas

Kiekviena valstybė narė taiko su jos 
vėliava plaukiojančiuose laivuose 
dirbančių jūrininkų sąlygų tikrinimo 
sistemą, pagal kurią tikrinama, ar 
taikomos su darbo ir gyvenimo sąlygomis 
susijusios priemonės, kaip nustatyta darbo 
jūrų laivyboje atitikties deklaracijoje, jei 
taikytina, ir ar laikomasi Direktyvos 
2009/13/EB reikalavimų.

Or. en


