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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Laivų įgulas rengti gyvybiškai svarbu, kad laivai jūroje ir uostuose būtų saugiai 
eksploatuojami. Bendras jūrininkų rengimas ir atestavimas reglamentuojamas pagal 
Konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB konvencija). 
1978 m. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimta konvencija taip pat apima nuostatas, 
susijusias budėjimu ir tinkamumu budėti, įskaitant poilsio valandas, ji dabar ES teisėje 
įgyvendinta priėmus Direktyvą 2008/106/EB.

2010 m. Maniloje vykusioje JRAB konvencijos šalių konferencijoje inicijuotas išsamus JRAB 
konvencijos persvarstymas ir į ją įtraukta svarbių pakeitimų (vadinamieji Manilos 
pakeitimai), kurie įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.

Pagrindinis Komisijos pasiūlymo COM(2011) 0555 tikslas – iš dalies pakeičiant Direktyvą 
2008/106/EB perkelti šiuos naujausius Maniloje suderintus pakeitimus į ES teisę. Nors 
Transporto komitetas Manilos pakeitimų perkėlimo klausimu yra vadovaujantis komitetas, 
nemažai aspektų sutampa su užimtumo reikalais. 

Siūloma nuomone siekiama užtikrinti, kad šios naujos ES nuostatos atitiktų šiuo metu 
galiojančią šios srities teisinę sistemą ir anksčiau sudarytus socialinių partnerių susitarimus. 

Konkrečiai šiuo atžvilgiu nuomonės referentas siūlo paremti ir sugriežtinti Komisijos 
pasiūlymo aspektus, susijusius su minimaliomis poilsio valandomis ir ribotomis galimybėmis 
taikyti išimtis nustatant būtinas budinčių jūrininkų poilsio valandas. Minimalus poilsio 
laikotarpis bus ne trumpesnis kaip 10 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį ir 77 
valandos per kiekvieną 7 dienų laikotarpį. 

Siekiant užkirsti kelią nuovargio keliamam pavojui, taikyti kasdienio valandinio poilsio 
laikotarpio išimčių neleidžiama. Būtino savaitinio poilsio išimtys bus leidžiamos tik 
griežtomis sąlygomis. Taigi, išimtį iš bendros taisyklės bus galima taikyti tik tokiu atveju, jei 
įvairių valstybių narių socialiniai partneriai susitars dėl trumpesnio negu 77 valandų savaitinio 
poilsio laikotarpio. Taip užtikrinamas derėjimas su jūrininkų darbo laiko nuostatomis 
(Direktyva 1999/63/EB).

Vis dėlto netgi kolektyviniu būdu suderinus minimalaus savaitinio poilsio laikotarpio išimtis 
jas bus leidžiama taikyti ne dažniau kaip dvi savaites iš eilės ir tik tuo atveju, jei minimalus 
poilsio laikotarpis ne trumpesnis kaip 70 valandų per kiekvieną 7 dienų laikotarpį. Be to, 
intervalas tarp dviejų laikotarpių, kuriais daromos išimtys, ne mažesnis kaip dviguba išimties 
darymo trukmė. Taip, siekiant išlaikyti saugą laivuose, šia nuomone numatomas visiškas 
jūrininkų valandinio poilsio minimumas. 
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) visos valstybės narės yra Konvencijos 
šalys ir nė viena neprieštaravo Manilos 
konferencijoje padarytiems pakeitimams 
pagal tam numatytą tvarką. Todėl valstybės 
narės turi suderinti nacionalines taisykles
su Manilos konferencijoje padarytais 
pakeitimais. Reikėtų, kad valstybių narių 
tarptautiniai įsipareigojimai neprieštarautų 
jų ES įsipareigojimams. Be to, 
atsižvelgiant į laivybos pasaulinį pobūdį, 
Sąjungos jūrininkų rengimo ir atestavimo 
taisyklės turėtų atitikti tarptautines 
taisykles. Todėl tam tikros Direktyvos 
2008/106/EB nuostatos turėtų būti iš dalies 
pakeistos, kad atitiktų Manilos 
konferencijoje padarytus pakeitimus;

(4) visos valstybės narės yra Konvencijos 
šalys ir nė viena neprieštaravo Manilos
konferencijoje padarytiems pakeitimams 
pagal tam numatytą tvarką. Todėl valstybės 
narės turi suderinti nacionalines taisykles 
su Manilos konferencijoje padarytais 
pakeitimais. Reikėtų, kad valstybių narių 
tarptautiniai įsipareigojimai neprieštarautų 
jų ES įsipareigojimams. Be to, 
atsižvelgiant į laivybos pasaulinį pobūdį, 
Sąjungos jūrininkų rengimo ir atestavimo 
taisyklės turėtų atitikti tarptautines 
taisykles. 2005 m. rugsėjo 7 d. Direktyva 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo nėra tinkama teisinė sistema 
reikiamiems jūrininkų rengimo ir 
atestavimo standartams nustatyti. Todėl 
reikia specialių ES nuostatų. Direktyva 
2008/106/EB turėtų būti iš dalies pakeista, 
kad atitiktų Manilos konferencijoje 
padarytus pakeitimus;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškintas Direktyvos 2008/106/EB ir Direktyvos 2005/36/EB taikymo srities 
skirtumas.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Manilos konferencijoje valstybės 
Konvencijos šalys, ketino be kita ko 
nustatyti objektyvias budinčių darbuotojų 
ir jūrininkų, kuriems paskirta vykdyti su 
apsauga, saugumu ir taršos prevencija 
susijusias užduotis, minimalaus poilsio 
laiko išimčių taikymo ribas. Tokios naujos 
nuostatos taip pat turėtų būti įtrauktos į ES 
teisę. Tačiau šalys turėtų laikytis nuostatų 
dėl jūrininkams taikomo poilsio laiko 
pagal 1999 birželio 21 d. Tarybos 
direktyvą 1999/63/EB ir 2009 m. 
vasario 16 d. Tarybos direktyvą 
2009/13/EB. Be to, galimybė leisti taikyti 
išimtis turėtų būti ribojama ilgiausios 
trukmės, dažnumo ir taikymo apimties 
atžvilgiais. Direktyvoje turėtų būti 
nustatytos tam skirtos nuostatos;

(5) Europos socialiniai partneriai susitarė 
dėl minimalių poilsio valandų 
jūrininkams, o Tarybos direktyva 
1999/63/EB buvo priimta siekiant šį 
susitarimą įgyvendinti. Direktyvoje 
1999/63/EB taip pat numatyta galimybė 
leisti taikyti minimalaus jūrininkų poilsio 
laiko išimtis. Manilos konferencijoje 
valstybės Konvencijos šalys, ketino, be kita 
ko, nustatyti objektyvias budinčių 
darbuotojų ir jūrininkų, kuriems paskirta 
vykdyti su apsauga, saugumu ir taršos 
prevencija susijusias užduotis, minimalaus 
poilsio laiko išimčių taikymo ribas, kad 
būtų išvengta nuovargio. Šios naujos 
nuostatos turėtų būti įtrauktos į ES teisę
siekiant užtikrinti derėjimą su Direktyva 
1999/63/EB, iš dalies pakeista priėmus 
Direktyvą 2009/13/EB.

Or. en

Pagrindimas

Taikant Direktyvoje 2008/106/EB numatytas galimas išimtis turi būti laikomasi atitinkamų 
Direktyvos 1999/63/EB, kuria įgyvendinamas Europos socialinių partnerių susitarimas, 
nuostatų.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) turimi statistiniai duomenys apie 
Europos jūrininkus yra neišsamūs ir dažnai 
netikslūs, dėl to šiame kebliame sektoriuje 
politiką formuoti gana sudėtinga. Vien 
turimi išsamūs duomenys apie jūrininkų 
atestavimą problemos neišspręs, tačiau 
tikrai padėtų ją spręsti. Pagal JRAB 
konvenciją valstybės, kurios yra jos šalys, 
yra įpareigotos tvarkyti visų atestatų ir 
patvirtinimų, taip pat susijusių atestatų 

(7) turimi statistiniai duomenys apie 
Europos jūrininkus yra neišsamūs ir dažnai 
netikslūs, dėl to šiame kebliame sektoriuje 
politiką formuoti gana sudėtinga. Vien 
turimi išsamūs duomenys apie jūrininkų 
atestavimą problemos neišspręs, tačiau 
tikrai padėtų ją spręsti. Pagal JRAB 
konvenciją valstybės, kurios yra jos šalys, 
yra įpareigotos tvarkyti visų atestatų ir 
patvirtinimų, taip pat susijusių atestatų 
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atnaujinimo arba kitų jiems poveikio 
turinčių priemonių registrus (I/2 taisyklė, 
14 punktas). Pagal Direktyvos 
2008/106/EB 11 straipsnio 4 dalį ES 
valstybės narės įpareigotos tvarkyti išduotų 
atestatų ir patvirtinimų registrą. Norint 
susidaryti kuo išsamesnį vaizdą apie darbo 
jėgos užimtumo padėtį Europoje, reikėtų 
prašyti, kad valstybės narės atsiųstų 
Komisijai tam tikrą informaciją iš savo 
jūrininkų atestatų registrų. Ši informacija 
turėtų būti naudojama statistikos tikslais 
nepažeidžiant Sąjungos duomenų apsaugos 
reikalavimų. Direktyvoje 2008/106/EB 
turėtų būti nustatytos tam skirtos 
nuostatos;

atnaujinimo arba kitų jiems poveikio 
turinčių priemonių registrus (I/2 taisyklė, 
14 punktas). Pagal Direktyvos 
2008/106/EB 11 straipsnio 4 dalį ES 
valstybės narės įpareigotos tvarkyti išduotų 
atestatų ir patvirtinimų registrą. Norint 
susidaryti kuo išsamesnį vaizdą apie darbo 
jėgos užimtumo padėtį Europoje, reikėtų 
prašyti, kad valstybės narės atsiųstų 
Komisijai tam tikrą informaciją iš savo 
jūrininkų atestatų registrų. Ši informacija 
turėtų būti tik tokio masto, koks 
reikalingas, kad politika būtų formuojama 
remiantis įrodymais, ji turėtų būti 
naudojama tik statistikos tikslais ir turėtų 
būti renkama, saugoma ir analizuojama 
visapusiškai laikantis Sąjungos duomenų 
apsaugos reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodytas duomenų perdavimo Europos Komisijai tikslas – taip bus 
prisidėta ir prie tinkamo duomenų apsaugos teisės aktų taikymo.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad renkami duomenys apie jūrininko 
profesiją neatsiliktų nuo šios profesijos ir 
technologijų raidos, Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kad ji galėtų 
patikslinti Direktyvos 2008/106/EB 
V priedą. Deleguotaisiais teisės aktais būtų 
nustatomas, visų pirma, informacijos apie 
patvirtinimus, kompetencijos atestatus ir 
tinkamumo liudijimus turinys, taip pat 
reikalavimas pateikti informaciją apie 
jūrininkų, kurių atestatai išduoti arba 
patvirtinti, skaičių ir detales, atsižvelgiant į 
minėtame priede nurodytas duomenų 

(8) kad renkami duomenys apie jūrininko 
profesiją neatsiliktų nuo šios profesijos ir 
technologijų raidos, Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kad ji galėtų 
patikslinti Direktyvos 2008/106/EB 
V priedą. Deleguotaisiais teisės aktais būtų 
visų pirma atnaujinamos nuostatos dėl 
informacijos apie patvirtinimus, 
kompetencijos atestatus ir tinkamumo 
liudijimus turinio, taip pat nustatomas 
reikalavimas pateikti informaciją apie 
jūrininkų, kurių atestatai išduoti arba 
patvirtinti, skaičių ir detales, atsižvelgiant į 
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apsaugos priemones. Taip pat Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų 
nustatomos tokios valstybių narių pateiktos 
statistinės informacijos rinkimo, saugojimo 
ir analizavimo priemonės, kuriomis 
siekiama patenkinti naujus statistinių 
duomenų apie jūrininkus poreikius ir 
surinkti naujausią, tikrovę atitinkančią 
informaciją. Itin svarbu, kad Komisija 
paruošiamojo darbo metu rengtu tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu. Komisija, ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius teisės aktus, 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

minėtame priede nurodytas duomenų 
apsaugos priemones. Taip pat Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų 
nustatomos tokios valstybių narių pateiktos 
statistinės informacijos rinkimo, saugojimo 
ir analizavimo priemonės, kuriomis 
siekiama patenkinti naujus statistinių 
duomenų apie jūrininkus poreikius ir 
surinkti naujausią, tikrovę atitinkančią 
informaciją. Itin svarbu, kad Komisija 
paruošiamojo darbo metu rengtu tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu. Komisija, ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius teisės aktus,
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Deleguotaisiais aktais turėtų būti reglamentuojama tik tai, kas reikalinga siekiant, kad 
informacinė sistema atitiktų jūrininkystės sektoriaus raidą.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktis (naujas)
Direktyva 2008/106/EB
1 straipsnio 41 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„41a. elektrotechnikos specialisto 
kvalifikacija – I priedo III skyriaus 
nuostatas atitinkanti kvalifikacija;“

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatyta „elektrotechnikos specialisto kvalifikacijos“ apibrėžtis, atitinkanti I priedo 
III skyriaus nuostatas.
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto f papunkčio įžanginė dalis
Direktyva 2008/106/EB
5 straipsnio 11 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Kiekvienas kandidatuojantis būti 
atestuotas asmuo privalo pakankamai 
įrodyti:

11. Kandidatai gauti atestatą privalo 
pakankamai įrodyti:

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama daugiskaitai, nes ji apima ir kandidatuojančius vyrus, ir moteris 
– taip išvengiama nesusipratimų, kurie vartojant vienaskaitą būtų įmanomi dauguma kalbų.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto f papunktis
Direktyva 2008/106/EB
5 straipsnio 11 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) savo asmens tapatybę; (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto f papunktis
Direktyva 2008/106/EB
5 straipsnio 11 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kad jis nėra jaunesnis, negu 
reikalaujama pagal I priede išvardytas 
taisykles, taikomas norint gauti atitinkamą 

(b) kad jie nėra jaunesni, negu 
reikalaujama pagal I priede išvardytas 
taisykles, taikomas norint gauti atitinkamą 
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atestatą; atestatą;

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama daugiskaitai, nes ji apima ir kandidatuojančius vyrus, ir moteris 
– taip išvengiama nesusipratimų, kurie vartojant vienaskaitą būtų įmanomi dauguma kalbų.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto f papunktis
Direktyva 2008/106/EB
5 straipsnio 11 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kad jis atitinka JRAB kodekso A-I/9 
poskyryje nustatytus medicininio 
tinkamumo normatyvus;

(c) kad jie atitinka nustatytus medicininio 
tinkamumo normatyvus, taikytinus 
konkrečioms pareigoms;

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama daugiskaitai, nes ji apima ir kandidatuojančius vyrus, ir moteris 
– taip išvengiama nesusipratimų, kurie vartojant vienaskaitą būtų įmanomi dauguma kalbų. 
Be to, turi būti pabrėžiama, kad medicininis tinkamumas gali būti nustatytas tik konkrečioms 
pareigoms.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto f papunktis
Direktyva 2008/106/EB
5 straipsnio 11 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kad jis atitinka I priede išvardytų 
taisyklių nustatytus kvalifikacijos 
normatyvus toms pareigoms, funkcijoms 
bei lygiams, kuriuos reikia nurodyti 
atestato patvirtinime.

(e) kad jie atitinka I priede išvardytų 
taisyklių nustatytus kvalifikacijos 
normatyvus toms pareigoms, funkcijoms 
bei lygiams, kuriuos reikia nurodyti 
atestato patvirtinime.

Or. en



PE480.883v02-00 10/18 PA\895268LT.doc

LT

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama daugiskaitai, nes ji apima ir kandidatuojančius vyrus, ir moteris 
– taip išvengiama nesusipratimų, kurie vartojant vienaskaitą būtų įmanomi dauguma kalbų.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio i papunktis
Direktyva 2008/106/EB
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokia rengimo, kompetencijos 
įvertinimo, atestatų išdavimo, įskaitant 
sveikatos pažymėjimus, jų tvirtinimo ir 
atnaujinimo veikla, vykdoma jos įgaliotų 
nevalstybinių agentūrų ar subjektų, yra 
nuolat prižiūrima taikant kokybės 
reikalavimų sistemą tam, kad būtų 
užtikrinti užsibrėžti tikslai, įskaitant 
dėstytojų bei egzaminuotojų kvalifikacijos 
lygį ir jų patirtį;“;

a) bet kokia rengimo, kompetencijos 
įvertinimo, atestatų išdavimo, įskaitant 
sveikatos pažymėjimus, jų tvirtinimo ir 
atnaujinimo veikla, vykdoma jos įgaliotų 
nevalstybinių agentūrų ar subjektų, yra 
nuolat prižiūrima taikant kokybės 
reikalavimų sistemą tam, kad būtų 
užtikrinti užsibrėžti tikslai, įskaitant 
dėstytojų bei egzaminuotojų kvalifikacijos 
lygį ir jų patirtį, kaip numatyta JRAB 
kodekso A-I/6 ir A-I/8 poskyrių 
nuostatose;“

Or. en

Pagrindimas

Šiame punkte pateikiamas JRAB konvencijos I/8 reglamento tekstas ir turėtų būti primenama, 
kad taikomi atitinkami JRAB kodekso A dalies poskyriai.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio i a papunktis (naujas)
Direktyva 2008/106/EB
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) b punktas pakeičiamas taip:
„b) jeigu tokią veiklą vykdo valstybės 
įstaigos ar institucijos, taikoma kokybės 
reikalavimų sistema, įtvirtinta JRAB 
kodekso A-I/6 ir A-I/8 poskyrių
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nuostatose;“

Or. en

Pagrindimas

Šiame punkte pateikiamas JRAB konvencijos I/8 reglamento tekstas ir turėtų būti primenama, 
kad taikomi atitinkami JRAB kodekso A dalies poskyriai.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2008/106/EB
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) švietimo ir rengimo tikslai, kurie turi 
būti pasiekti, bei su jais susiję 
kompetencijos normatyvai, kurie turi būti 
taikomi, būtų aiškiai apibūdinti ir kad būtų 
nustatyti pagal JRAB konvenciją 
privalomų egzaminų ir atestavimo 
reikalavimus atitinkantys žinių lygiai, 
išmanymas ir įgūdžiai. Skirtingiems 
kursams ir rengimo programoms galima 
nustatyti atskirus tikslus ir su jais 
susijusius kokybės reikalavimus, kurie 
turi apimti atestavimo sistemos 
administravimą;

c) švietimo ir rengimo tikslai, kurie turi 
būti pasiekti, bei su jais susiję 
kompetencijos normatyvai, kurie turi būti 
taikomi, būtų aiškiai apibūdinti ir būtų 
nustatyti pagal JRAB konvenciją 
privalomų egzaminų ir atestavimo 
reikalavimus atitinkantys žinių lygiai, 
išmanymas ir įgūdžiai.

Or. en

Pagrindimas

Paskutinį sakinį galima išbraukti, nes ta pati idėja įtraukta į Direktyvos 2008/106/EB 10 
straipsnio 1 dalies d punktą.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2008/106/EB
10 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) pridedama ši 2a pastraipa:
„Pirmoje pastraipoje paminėti kokybės 
standartai ir jų sistemos rengiami ir 
įgyvendinami, kai aktualu, atsižvelgiant į 
2009 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl 
Europos profesinio mokymo kokybės 
užtikrinimo orientacinės sistemos 
sukūrimo ir į atitinkamas valstybių narių 
patvirtintas priemones.“

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas derėjimas su atitinkamais ES teisės aktais profesinio švietimo ir 
mokymo kokybės užtikrinimo srityje.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2008/106/EB
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė pagal šio 
straipsnio ir JRAB kodekso A-I/9 poskyrio 
nuostatas nustato jūrininkų sveikatos 
normatyvus ir sveikatos pažymėjimų 
išdavimo tvarką.

1. Kiekviena valstybė narė pagal šio 
straipsnio ir JRAB kodekso A-I/9 poskyrio 
nuostatas nustato jūrininkų sveikatos 
normatyvus ir sveikatos pažymėjimų 
išdavimo tvarką. Į JRAB kodekso B-I/9 
poskyryje nustatytas gaires turėtų būti 
atsižvelgiama ir nustatant sveikatos 
normatyvus.

Or. en

Pagrindimas

Nors JRAB konvencijos šalims JRAB kodekso B-I/9 poskyris ir neprivalomas, tačiau jame 
pateikiamos labai naudingos ir aktualios gairės sveikatos normatyvams nustatyti.
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Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2008/106/EB
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienas kandidatuojantis būti 
atestuotas asmuo privalo:

4. Kandidatai gauti sveikatos atestatą
privalo:

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama daugiskaitai, nes ji apima ir kandidatuojančius vyrus, ir moteris 
– taip išvengiama nesusipratimų, kurie vartojant vienaskaitą būtų įmanomi dauguma kalbų. 
Be to, siekiant aiškumo turėtų būti įtrauktas žodis „sveikatos“.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2008/106/EB
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pateikti patikimų įrodymų apie savo 
tapatybę ir

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2008/106/EB
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atitikti atitinkamos valstybės narės 
nustatytus taikytinus medicininio 

(c) atitikti atitinkamos valstybės narės 
nustatytus medicininio tinkamumo 



PE480.883v02-00 14/18 PA\895268LT.doc

LT

tinkamumo normatyvus. normatyvus, taikytinus konkrečioms 
pareigoms.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pabrėžiama, kad medicininis tinkamumas gali būti nustatytas tik konkrečioms 
pareigoms.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Direktyva 2008/106/EB
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustato budinčio personalo ir tų 
asmenų, kurių pareigos susijusios su 
paskirtomis saugos, apsaugos ir taršos 
prevencijos užduotimis pagal 3–15 dalis, 
poilsio laikotarpius ir užtikrina, kad jų būtų 
laikomasi;

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

Or. en

Pagrindimas

Turi būti ištaisyta atitinkamų dalių nuorodos klaida.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Direktyva 2008/106/EB
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 4 ir 5 dalyse nustatytų poilsio laikotarpių 
reikalavimų neprivaloma laikytis avarinės 
situacijos arba pratybų metu ar kitomis 
nepaprastomis eksploatavimo sąlygomis. 
Laivo įgulos patikrinimai pagal sąrašą, 
gaisro gesinimo ir gelbėjimosi mokymai, 
nustatyti pagal nacionalinius įstatymus ir 

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

bei tarptautinius dokumentus, turi būti 
atliekami taip, kad poilsio laikas būtų kuo 
mažiau trikdomas ir kad nebūtų sukeliamas 
nuovargis.

Or. en

Pagrindimas

Į JRAB konvencijos tekstą pratybos neįtrauktos.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Direktyva 2008/106/EB
15 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės, deramai 
atsižvelgdamos į bendruosius darbuotojų 
saugos ir sveikatos apsaugos principus, gali 
tvirtinti arba registruoti kolektyvines 
sutartis, kuriose būtų daromos 4 dalies b 
punkte ir 5 dalyje nustatytų būtinų poilsio 
valandų išimtys, jei poilsio laikotarpis yra 
ne trumpesnis kaip 70 valandų per 
kiekvieną 7 dienų laikotarpį. Pagal 
Direktyvą 1999/63/EB šios išimtys, kiek 
įmanoma, turi atitikti nustatytas normas, 
tačiau jas taikant galima atsižvelgti į 
dažnesnius ar ilgesnius atostogų 
laikotarpius, taip pat į kompensuojamąsias 
atostogas; šiose išimtyse, kiek įmanoma,
turėtų būti tiek pat atsižvelgiama į JRAB 
kodekso B-VIII/1 poskyryje nustatytas 
nuovargio prevencijos rekomendacijas.

11. Jūrininkams, paskirtiems budėjimo 
pamainai vadovaujančiais specialistais 
arba budėjimo pamainos eiliniais 
jūrininkais, ir tiems asmenims, kurių 
pareigos susijusios su paskirtomis saugos, 
taršos prevencijos ir apsaugos užduotimis,
4 dalies b punkte ir 5 dalyje nustatytų 
būtinų poilsio valandų išimtis leidžiama 
taikyti pagal Direktyvą 1999/63/EB. 
Valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į 
bendruosius darbuotojų saugos ir sveikatos 
apsaugos principus, gali taikyti 
nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus 
ar tam tikrą tvarką, pagal kurią 
kompetentingos institucijos tvirtintų arba 
įregistruotų kolektyvines sutartis, kuriose 
būtų daromos būtinų poilsio valandų 
išimtys. Šios išimtys, kiek įmanoma, turi 
atitikti nustatytas normas, tačiau jas taikant 
galima atsižvelgti į dažnesnius ar ilgesnius 
atostogų laikotarpius, taip pat į budintiems 
arba trumpais reisais plaukiojančiame 
laive dirbantiems jūreiviams suteikiamas
kompensuojamąsias atostogas. Nepaisant 
to, siekiant išvengti nuovargio keliamo 
pavojaus, 4 dalies a punkte nustatytų 
minimalių poilsio valandų išimčių taikyti 
neleidžiama, o 4 dalies b punkte ir 5 
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dalyje nustatytų būtinų poilsio valandų 
išimtys taikomos laikantis 12 ir 13 dalyse 
nustatytų ribų; šiose išimtyse turėtų būti 
tiek pat atsižvelgiama į JRAB kodekso B-
VIII/1 poskyryje nustatytas nuovargio 
prevencijos rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Taikant Direktyvoje 2008/106/EB numatytas galimas išimtis turi būti laikomasi atitinkamų 
Direktyvos 1999/63/EB, kuria įgyvendinamas Europos socialinių partnerių susitarimas, 
nuostatų, be to, turi būti užtikrintas ES teisės aktų nuoseklumas. Turėtų būti aiškiai išdėstyta, 
kad nors socialinių partnerių autonomija ES ir nacionaliniu lygmeniu turi būti suteikta, 
siekiant išvengti nuovargio ypatingas pareigas einantiems jūrininkams reikia nustatyti 
objektyvias minimalių poilsio valandų ribas.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Direktyva 2008/106/EB
15 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12. 11 dalyje nurodytas minimalaus 
savaitinio poilsio laikotarpio, numatyto 4 
dalies b punkte, išimtis galima daryti ne 
dažniau kaip dvi savaites iš eilės ir tik tuo 
atveju, jei minimalus poilsio laikotarpis 
ne trumpesnis kaip 70 valandų per 
kiekvieną 7 dienų laikotarpį. Be to, 
intervalai tarp dviejų laikotarpių, kuriais 
daromos išimtys, yra ne mažesni kaip 
dviguba išimties darymo trukmė.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 21 pakeitimą. Be to, reikėtų padaryti tekstą aiškesnį.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
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Direktyva 2008/106/EB
15 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas
Šis pakeitimas atitinka 21 ir 22 pakeitimus. Be to, reikėtų padaryti tekstą aiškesnį.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 16 punktas
Direktyva 2008/106/EB
25 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27a straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais būtų nustatytos tinkamos šios 
informacijos rinkimo, saugojimo ir 
analizavimo priemonės.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27a straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais būtų nustatytos tinkamos šios 
informacijos rinkimo, saugojimo ir 
analizavimo priemonės, atitinkančios 
taikytinais ES teisės aktais nustatytus 
duomenų apsaugos reikalavimus. Kai tik 
įmanoma, informacija turėtų būti 
perduodama, renkama ir analizuojama 
anonimiškai; tas pat taikytina šios 
informacijos analizės rezultatų sklaidai.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad turi būti laikomasi duomenų apsaugos nuostatų.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 punktas
Direktyva 2008/106/EB
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27a straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas šios 
direktyvos V priedas dėl informacijos, 
kurią turi pateikti valstybės narės,
konkretaus ir aktualaus turinio ir detalių, 
atsižvelgiant į duomenų apsaugos 
priemones.“

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27a straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas šios 
direktyvos V priedas dėl informacijos, 
kurią turi pateikti valstybės narės, 
konkretaus ir aktualaus turinio ir detalių, 
laikantis taikytinais ES teisės aktais 
įtvirtintų duomenų apsaugos nuostatų.“

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad turi būti laikomasi duomenų apsaugos nuostatų.


