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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš 
dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 
2001/23/EB
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0798),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0409/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2014),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 
2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB

direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 
2002/14/EB ir 98/59/EB (tekstas svarbus 
EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2001/23/EB yra itin svarbi kalbant apie ilgalaikį nekilnojamąjį turtą, tačiau negali 
būti tiesiog perkelta ir taikoma kilnojamajam turtui. Laivyboje kolektyvinės sutartys dažnai 
yra susijusios su vėliavos valstybės teisės aktais. Jei laivas parduodamas ir taikoma ši 
direktyva, jūrininkai gali būti įdarbinti labai skirtingomis sąlygomis, kurios gali būti jiems 
nenaudingos. Įvairiose vėliavos valstybėse kolektyvinės sutartys labai skirtingos ir pagal jas 
nacionaliniu lygmeniu sudaroma galimybė perduoti su laivyba susijusį turtą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2008 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų 
apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam22, 
2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento 
direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo 
tarybos steigimo arba Bendrijos mastu 
veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu 
veikiančių įmonių grupių darbuotojų 
informavimo bei konsultavimosi su jais 
tvarkos nustatymo23, 2002 m. kovo 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/14/EB dėl bendros 
darbuotojų informavimo ir konsultavimosi 
su jais sistemos sukūrimo Europos 
bendrijoje24, 1998 m. liepos 20 d. Tarybos 
direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su kolektyviniu 
atleidimu iš darbo, suderinimo25 ir 2001 m. 
kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB 
dėl valstybių narių įstatymų, skirtų 
darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo 
arba įmonių ar verslo dalių perdavimo 
atveju, suderinimo26 nei daromos išimtys 

(2) 2008 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų 
apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam22, 
2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento 
direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo 
tarybos steigimo arba Bendrijos mastu 
veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu 
veikiančių įmonių grupių darbuotojų 
informavimo bei konsultavimosi su jais 
tvarkos nustatymo23, 2002 m. kovo 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/14/EB dėl bendros 
darbuotojų informavimo ir konsultavimosi 
su jais sistemos sukūrimo Europos 
bendrijoje24 ir 1998 m. liepos 20 d. 
Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių 
narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu 
atleidimu iš darbo, suderinimo25 nei 
daromos išimtys jūrininkams iš jų taikymo 
sričių, nei valstybėms narėms leidžiama 
tokias išimtis taikyti;
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jūrininkams iš jų taikymo sričių, nei 
valstybėms narėms leidžiama tokias išimtis 
taikyti;
__________________ __________________
22 OL L 283, 2008 10 28, p. 36. 22 OL L 283, 2008 10 28, p. 36.
23 OL L 122, 2009 5 16, p. 28. 23 OL L 122, 2009 5 16, p. 28.
24 OL L 80, 2002 3 23, p. 29. 24 OL L 80, 2002 3 23, p. 29.
25 OL L 225, 1998 8 12, p. 16. 25 OL L 225, 1998 8 12, p. 16.
26 OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2001/23/EB yra itin svarbi kalbant apie ilgalaikį nekilnojamąjį turtą, tačiau negali 
būti tiesiog perkelta ir taikoma kilnojamajam turtui. Laivyboje kolektyvinės sutartys dažnai 
yra susijusios su vėliavos valstybės teisės aktais. Jei laivas parduodamas ir taikoma ši 
direktyva, jūrininkai gali būti įdarbinti labai skirtingomis sąlygomis, kurios gali būti jiems 
nenaudingos. Įvairiose vėliavos valstybėse kolektyvinės sutartys labai skirtingos ir pagal jas 
nacionaliniu lygmeniu sudaroma galimybė perduoti su laivyba susijusį turtą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl dabartinės teisinės padėties 
skirtingose valstybėse narėse nevienodai 
traktuojami tos pačios kategorijos 
darbuotojai priklausomai nuo to, ar tos 
valstybės narės taiko išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas pagal galiojančius 
teisės aktus. Dauguma valstybių narių 
išimtis taikė retai;

(5) dabartinė teisinė padėtis valstybėse 
narėse susiklostė dėl specifinio jūrininko 
profesijos pobūdžio. Daugelyje valstybių 
narių jūrininkams taikomos kolektyvinės 
sutartys, pagal kurias užtikrinamas 
atitinkamas apsaugos lygis. Be to, 2013 m. 
rugpjūčio mėn. įsigaliojus TDO 
konvencijai dėl darbo jūrų laivyboje, 
užtikrinamos vienodos sąlygos 
tarptautiniu mastu;

Or. en

Pagrindimas

Pats didžiausias laivybos ir bet kurios kitos sausumoje vykdomos ekonominės veiklos 
skirtumas yra tai, kad laivas yra ypač dažnai kilnojamas turtas. Laivai paprastai vykdo veiklą 
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tarptautiniais prekybos maršrutais ir plaukia per įvairias nacionalines jurisdikcijas. 
Pasiūlymu turėtų būti siekiama užtikrinti vienodas sąlygas tarptautiniu mastu, aiškiai 
nurodant TDO konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje, kuri buvo perkelta į ES teisę sudarius 
Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų 
federacijos (ETF) susitarimą, kuris bus vykdomas pagal ES teisę.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) mėlynojoje knygoje28 pabrėžiama 
būtinybė didinti jūrų sektoriaus darbo 
vietų skaičių ir kokybę Europos piliečiams 
ir gerinti darbo sąlygas laivuose;

Išbraukta.

__________________
28 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 
galutinis.

Or. en

Pagrindimas

Mėlynosios knygos išvados naudingos, tačiau neaiški sąsaja su išimtimis, pagal kurias 
jūrininkams netaikomos tam tikros užimtumo direktyvos. Iš tikrųjų, pagal šiuo metu 
galiojančios teisinės sistemos leidžiančias nukrypti nuostatas iki šiol buvo užtikrinamas 
tarptautinis Europos laivybos sektoriaus konkurencingumas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) turėtų būti paisoma jūrininkų teisių, 
kurias apima ši direktyva ir kurias 
valstybės narės pripažino nacionalinės 
teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos 
direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 
2002/14/EB, 98/59/EB ir (arba) 
2001/23/EB;

(10) turėtų būti paisoma jūrininkų teisių, 
kurias apima ši direktyva ir kurias 
valstybės narės pripažino nacionalinės 
teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos 
direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 
2002/14/EB ir 98/59/EB;



PR\1011772LT.doc 9/17 PE524.699v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2001/23/EB yra itin svarbi kalbant apie ilgalaikį nekilnojamąjį turtą, tačiau negali 
būti tiesiog perkelta ir taikoma kilnojamajam turtui. Laivyboje kolektyvinės sutartys dažnai 
yra susijusios su vėliavos valstybės teisės aktais. Jei laivas parduodamas ir taikoma ši 
direktyva, jūrininkai gali būti įdarbinti labai skirtingomis sąlygomis, kurios gali būti jiems 
nenaudingos. Įvairiose vėliavos valstybėse kolektyvinės sutartys labai skirtingos ir pagal jas 
nacionaliniu lygmeniu sudaroma galimybė perduoti su laivyba susijusį turtą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) todėl yra tikslinga iš dalies pakeisti 
darbo teisės direktyvas, kurios nėra 
taikomos jūrininkams arba pagal kurias 
leidžiama taikyti objektyviai 
nepateisinamas nukrypti leidžiančias 
nuostatas;

(12) todėl yra tikslinga iš dalies pakeisti
keletą darbo teisės direktyvų, kurios nėra 
taikomos jūrininkams arba pagal kurias 
leidžiama taikyti objektyviai 
nepateisinamas nukrypti leidžiančias 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2001/23/EB yra itin svarbi kalbant apie ilgalaikį nekilnojamąjį turtą, tačiau negali 
būti tiesiog perkelta ir taikoma kilnojamajam turtui. Laivyboje kolektyvinės sutartys dažnai 
yra susijusios su vėliavos valstybės teisės aktais. Jei laivas parduodamas ir taikoma ši 
direktyva, jūrininkai gali būti įdarbinti labai skirtingomis sąlygomis, kurios gali būti jiems 
nenaudingos. Įvairiose vėliavos valstybėse kolektyvinės sutartys labai skirtingos ir pagal jas 
nacionaliniu lygmeniu sudaroma galimybė perduoti su laivyba susijusį turtą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2009/38/EB
1 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 7 dalis išbraukiama. 1 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:
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„7. Valstybės narės gali nukrypti nuo šios 
direktyvos tais atvejais, kai laivas, 
kuriame dirba darbuotojų atstovas arba
pakaitinis atstovas, yra jūroje arba 
valstybės, kuri nėra vėliavos valstybė, 
uoste, arba kai fiziškai neįmanoma 
dalyvauti posėdyje, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje.“ 

Or. en

Pagrindimas
Dėl specifinio jūrų transporto pobūdžio ir atokumo, būdingo laivybai tolimoje jūroje, tikėtina, 
kad dalyvavimas darbo tarybų veikloje trukdys vykdyti laivybos operacijas. Tarptautinę 
prekybą vykdantys laivai iš tikrųjų gerokai dažniau būna jūroje nei uostuose, todėl bus 
neįmanoma rengti posėdžių iš anksto neįspėjus. Taigi nuostata dėl dalyvavimo neturėtų 
prasmės, jei nebūtų galima užtikrinti fizinio dalyvavimo, be to, daugelyje laivų šiuo metu 
trūksta komunikacijos įrangos, kurią būtų galima panaudoti kaip alternatyvą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2002/14/EB
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nukrypti nuo šios 
direktyvos, taikydamos specialias 
nuostatas atviroje jūroje kursuojančių 
laivų įguloms, jei tokiomis specialiomis 
nuostatomis užtikrinama atitinkamų 
darbuotojų lygiavertė teisė į informaciją ir 
konsultacijas ir veiksmingas naudojimasis 
ja.

3. Valstybės narės gali nukrypti nuo šios 
direktyvos tais atvejais, kai jūrų laivas, 
kuriame dirba atitinkamos įmonės ar 
įstaigos darbuotojų atstovas arba 
pakaitinis atstovas, yra jūroje arba 
valstybės, kuri nėra vėliavos valstybė, 
uoste, arba jei neįmanoma surengti 
posėdžio su darbdaviu laikantis praktinių 
informavimo ir konsultavimosi nuostatų.
Nukrypstant nuo 4 straipsnio, atitinkami 
darbuotojų atstovai informuojami apie 
posėdį su darbdaviu ir jo darbotvarkę ir 
apie tai, kodėl jie nekviečiami į posėdį. Tie 
darbuotojų atstovai turi turėti galimybę 
pateikti atitinkamai vadovybei pastabas 
apie posėdžio darbotvarkę. Po to 
darbuotojų atstovai informuojami apie 
posėdžio rezultatus.
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Jei vienas ar daugiau atitinkamos įmonės 
ar įstaigos darbuotojų atstovų nedirba 
prekybos laive, šioje dalyje nustatytos 
nukrypti leidžiančios nuostatos nedaro 
poveikio tų darbuotojų atstovų 
informavimo ir konsultavimosi su jais 
teisėms. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl specifinio jūrų transporto pobūdžio tikėtina, kad fizinis dalyvavimas informavimo ir 
konsultavimosi organų veikloje trukdys laivybos operacijoms.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 punktas
Direktyva 98/59/EB
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei numatomas kolektyvinis atleidimas 
yra susijęs su jūrų laivo įgulos nariais, apie 
tai pranešama valstybės, su kurios vėliava 
laivas plaukioja, kompetentingai 
institucijai.

„Jei numatomas kolektyvinis atleidimas 
yra susijęs su jūrų laivo įgulos nariais, apie 
tai pranešama valstybės, su kurios vėliava 
laivas plaukioja, kompetentingai 
institucijai, taip pat kompetentingai šalies, 
kurioje įsisteigęs darbdavys, valdžios 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Neužtektų vien tik informuoti vėliavos valstybę, nes labai dažnai vėliavos valstybė neturi jokių 
ryšių su valstybe, kurioje įsisteigęs darbdavys, arba pastaroji nepriklauso jos jurisdikcijai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 punktas
Direktyva 98/59/EB
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei numatomi kolektyviniai įgulos narių 
atleidimai, kai atleidimas yra susijęs su 
laivo perdavimu arba yra būtinas dėl jūrų 
laivo perdavimo, valstybės narės, 
pasikonsultavusios su socialiniais 
partneriais, gali suteikti kompetentingoms 
valdžios institucijoms teisę taikyti visiškai 
arba iš dalies nukrypti leidžiančią 
nuostatą nuo 1 dalyje nurodyto 
laikotarpio, jei

Numatomi kolektyviniai įgulos narių 
atleidimai, kai atleidimas yra susijęs su 
laivo perdavimu arba yra būtinas dėl jūrų 
laivo perdavimo, neįtraukiami į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Tais atvejais, kai kolektyviniams įgulų, 
esančių jūrų laivuose, narių atleidimams 
jau taikomos nacionalinės teisės aktų ar 
kolektyvinių sutarčių nuostatos, ši 
direktyva joms poveikio nedaro.

a) perduodamas išimtinai vienas arba keli 
jūrų laivai,
b) darbdavys eksploatuoja tik vieną jūrų 
laivą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje yra nuostatų, pagal kurias nustatomos darbuotojų informavimo ir konsultavimosi 
su jais procedūros. Dėl sudėtingos jūrų laivybos užimtumo struktūros jų taikyti dažnai 
neįmanoma. Jei būtų taikoma Komisijos direktyva, tai galėtų būti paskata atsisakyti vėliavos. 
Nacionalinės kolektyvinio atleidimo nuostatos, kurių esama daugelyje valstybių narių, 
atspindi laivybos sektoriaus ypatumus. Valstybės narės ir toliau turi spręsti, ar reikia teisės 
aktų ar kitų priemonių.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2001/23/EB iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
1) 2 dalis pakeičiama taip:
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„2. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 3 
dalies tais atvejais, kai perduodama 
įmonė, verslas arba įmonės ar verslo dalis 
yra Sutarties taikymo teritorinėje 
erdvėje.“
2) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Ši direktyva taikoma jūrų laivo, 
registruoto valstybėje narėje ir (arba) 
plaukiojančio su valstybės narės vėliava ir 
laikomo įmone, verslu arba įmonės ar 
verslo dalimi pagal šią direktyvą, 
perdavimui, net jei jis nėra Sutarties 
taikymo teritorinėje erdvėje.“
3) Įterpiama 4 dalis:
„4. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
socialiniais partneriais, gali nustatyti, kad 
šios direktyvos II skyrius netaikomas, jei
a) perduodamas išimtinai vienas arba keli 
jūrų laivai,
b) perduodama įmonė eksploatuoja vieną 
jūrų laivą.“

Or. en

Pagrindimas

Laivai yra kilnojamasis turtas, jis gali būti lengvai perkeliamas iš vienos valstybės 
jurisdikcijos į kitos valstybės jurisdikciją pakeitus vėliavą arba registraciją. Be to, 
neįmanoma perkelti laivo po kita vėliava ir išsaugoti darbuotojų teisių pagal skirtingą teisinę 
tvarką. Taigi turi būti teisė nutraukti darbo sutartį. Turėtų būti laikomasi nuostatos, kad 
pagrindinės jūrininko darbo sąlygos turi būti numatytos vėliavos valstybės teisės aktuose.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis 
aplinkybėmis nėra pagrindas mažinti 
bendrą asmenų, kuriems taikoma ši 
direktyva, apsaugos lygį, valstybių narių 
jau užtikrintą srityse, kurioms taikomos 
direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 

Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis 
aplinkybėmis nėra pagrindas mažinti 
bendrą asmenų, kuriems taikoma ši 
direktyva, apsaugos lygį, valstybių narių 
jau užtikrintą srityse, kurioms taikomos 
direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 
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2002/14/EB, 98/59/EB ir (arba) 
2001/23/EB.

2002/14/EB ir 98/59/EB.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2001/23/EB yra itin svarbi kalbant apie ilgalaikį nekilnojamą turtą, tačiau negali 
būti tiesiog perkelta ir taikoma kilnojamajam turtui. Laivyboje kolektyvinės sutartys dažnai 
yra susijusios su vėliavos valstybės teisės aktais. Jei laivas parduodamas ir taikoma ši 
direktyva, jūrininkai gali būti įdarbinti labai skirtingomis sąlygomis, kurios gali būti jiems 
nenaudingos. Įvairiose vėliavos valstybėse kolektyvinės sutartys labai skirtingos ir pagal jas 
nacionaliniu lygmeniu sudaroma galimybė perduoti su laivyba susijusį turtą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Komisija užsibrėžė tikslą pagerinti jūrininkų, dirbančių su vienos iš dvidešimt 
aštuonių valstybių narių vėliava plaukiojančiuose laivuose, teises, todėl siūlo persvarstyti 
penkias direktyvas. 
Tai Direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam, Direktyva 
2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo, Direktyva 2002/14/EB dėl bendros 
darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo, Direktyva 98/59/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, Direktyva 
2001/23/EB dėl darbuotojų teisių apsaugos įmonių perdavimo atveju, Direktyva 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. 
Visų pirma reikia išnagrinėti poveikį, kurį galėtų turėti Komisijos pasiūlymas.

Apie 90 proc. visos pasaulio prekybos vykdoma naudojantis jūrų transporto sektoriumi, be šio 
transporto nebūtų galima vykdyti prekių importo ir eksporto operacijų pasaulyje ir patenkinti 
didėjančios paklausos, kuri atsiranda visų pirma iš šalių, kurių ekonomika daug ir sparčiai 
auga.

Pasaulyje veiklą vykdo apie 50 000 prekybos laivų, registruotų 150 šalių, juose dirba daugiau 
kaip milijonas jūrininkų. Apie 30 proc. tokių prekybos laivų registruoti vienoje valstybėje 
narėje. Europos Sąjungos laivynas sudaro apie 20 proc. pasaulio laivyno.
Deja, neįmanoma pateikti tikslių su užimtumu prekybinėje laivyboje susijusių duomenų, nes 
statistika periodiškai neatnaujinama ir skiriasi, nelygu kokie šaltiniai.
Tačiau iš Europos Komisijos poveikio vertinimo ataskaitos matyti, kad Europoje dirbančių 
jūrininkų skaičius siekia 345 455, o žvejybos sektoriuje – 157 561.
Taigi Europos Komisijos pasiūlymo tikslas yra padidinti jūrų laivybos sektoriaus darbuotojų 
apsaugos lygį ir drauge skatinti kurti naujas darbo vietas sektoriuje, kuris toks svarbus 
Europos ekonomikai.

Pranešėja remia tokį tikslą, tačiau nepritaria kai kuriems šio pasiūlymo pagrindą sudarantiems 
elementams.

Visų pirma ji norėtų pabrėžti, kad nors jūrininkams netaikomos aptariamos direktyvos, jie gali 
naudotis įvairių rūšių apsauga, nustatyta valstybių narių tam tikriems sektoriams skirtuose 
teisės aktuose. Taigi negalime kalbėti apie netaikymą, nes kalbama veikiau apie skirtingus 
teisės aktus. 

Antra, Komisija, nurodydama Direktyvą 2001/23/EB dėl įmonių perdavimo, teigia, kad 
„remiantis kai kurių jūrinių valstybių, netaikančių išimčių, patirtimi, jų laivynas padidėjo, tuo 
tarpu išimtis taikančių valstybių narių laivynas sumažėjo“.
Neatrodo, kad pagal Direktyvą 2001/23/EB valstybėms narėms būtų suteikiama galimybė 
taikyti jos nuostatas jūrų laivybai, nes ji aiškiai ir nedviprasmiškai netaikoma jūrų laivams. 
Taigi ši direktyva negalėjo paskatinti vienos valstybės narės laivyno padidėjimo, palyginti su 
kita valstybe nare.
Tačiau pranešėja pabrėžia būtinybę apsvarstyti galimą poveikį Bendrijos laivynui, jei
perdavus įmonę bus išplėsti esami apribojimai.
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Jei tokiame itin tarptautiniame sektoriuje (toks yra laivybos sektorius), kuriame laivų 
nuosavybės perdavimas yra itin dažnas dalykas, Bendrijos laivų savininkams reikėtų laikytis 
griežtesnių teisės aktų dėl laivų perdavimo ir perdavimo atveju taikyti sudėtingas 
biurokratines procedūras, jie patirtų daugiau išlaidų, vadinasi, palyginti su kitais konkurentais, 
atsidurtų nepalankesnėje padėtyje ir beveik neabejotinai prarastų konkurencingumą. 
Šiuo atžvilgiu reikėtų tinkamai įvertinti faktą, kad laivas yra registruojamas kilnojamasis 
turtas, todėl jį galima lengviau perrašyti iš vieno registro į kitą, skirtingai nuo įprastos verslo 
įmonės.

Nesunku įsivaizduoti neigiamas pasekmes ir ekonominiu, ir užimtumo požiūriais, kurių 
atsirastų sumažinus Europos laivynus, ir tai būtų naudinga ne Bendrijos laivynams. 

Tokiu būdu siūlomos direktyvos tikslai didinti užimtumą jūrų laivybos sektoriuje ir gerinti 
jūrininkų apsaugą nebūtų pasiekti. 

Įgulos, plaukiojančios su Bendrijos valstybių vėliavomis, gali pasinaudoti bendrais teisės 
aktais, kurie palankesni nei daugelio kitų valstybių teisės aktai. Bendrijos laivams pakeitus 
vėliavą būtų prarasta daug darbo vietų ir daug Bendrijos jūrininkų, kad neprarastų darbo, būtų 
priversti dirbti be Bendrijos teikiamos apsaugos.

Be to, svarstant, ar reglamentuojamąjį aktą dėl įmonių perkėlimo reikėtų taikyti ir jūrų 
laivams, reikia atsižvelgti į jūrų laivybos sektoriaus ypatumus.

Pavyzdžiui, laive dirba daug jūrininkų, kurių darbo laive laikotarpį (tik 3–4 mėnesiai) keičia 
laikotarpiai sausumoje, per kuriuos dažniausiai nutrūksta darbo santykiai. Kai jūrininkas vėl 
pradeda dirbti laive, kad ir priklausančiame tam pačiam laivo savininkui, tai dažniausiai būna 
kitas laivas nei tas, kuriame dirbo anksčiau. Taip yra dėl jūrų laivybos specifikos, nes vyksta 
nuolatinė darbuotojų rotacija dėl to, kad patiems darbuotojams reikia keisti darbo laive ir 
sausumoje laikotarpius (jie visada skirtingi kiekvienam darbuotojui), arba dėl įmonės veiklos 
poreikių. 
Tokiomis aplinkybėmis perkėlus laivą būtų sunku netgi nustatyti, kuriems darbuotojams 
reikėtų užtikrinti, kad bus išlaikyti darbo santykiai. Iš tikrųjų, tai būtų galima padaryti tik 
nurodant tuos asmenis, kurie buvo laive jo pardavimo metu, tada kiltų rizika, kad darbo 
santykiai galbūt būtų užtikrinti ir tiems asmenims, kurie pradėjo dirbti laive tik dieną prieš 
pardavimą, taigi būtų laikomasi labai nevienodo požiūrio, palyginti su kitais darbuotojais.

Pranešėja mano, kad Direktyva 2001/23/EB dėl įmonių perkėlimo neturėtų būti iš dalies 
pakeista siekiant į jos taikymo sritį įtraukti jūrininkus. Laivas pagal savo pobūdį yra 
kilnojamasis turtas, taigi įprasta, kad jie nuolat perkami ir parduodami ir dažnai keičia vėliavą 
ir registracijos šalis. Šalyse, kurios taiko šias nukrypti leidžiančias nuostatas, jūrininkai turi 
teisę pagal nacionalinę teisę nuspręsti, ar nori būti perkelti kartu su laivu. Atsižvelgdami į tai, 
kad parduoti laivai vykdo veiklą kitose pasaulio dalyse, jūrininkai dažnai nusprendžia, kad 
nenori būti perkelti ir verčiau lieka dirbti su ta pačia laivų savininko įmone, tačiau kitame 
laive. Išplėtus Direktyvos 2001/23/EB taikymo sritį, palyginti su dabartine padėtimi, atsirastų 
teisinis netikrumas tiek laivų savininkams, tiek jūrininkams.
Be to, pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlymas iš dalies keisti Direktyvą 98/59/EB dėl 
kolektyvinio atleidimo iš darbo neturėtų trukdyti pirkti ir parduoti laivus. Kai numatomas 
kolektyvinis atleidimas, darbdaviai turi informuoti darbuotojų atstovus ir pranešti apie 
sprendimą kompetentingoms nacionalinėms laivo vėliavos valstybės institucijoms. Tačiau 
taikant svarstymų laikotarpį, numatytą Direktyvoje 98/59/EB, einantį po valdžios institucijos 
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pranešimo ir 30 dienų atidedantį procedūrą, neatsižvelgiama į jūrų transporto specifiką.
Be to, pranešėja mano, kad jūrininkai turi turėti galimybę dalyvauti ir balsuoti Europos darbo 
tarybose. Tačiau tais atvejais, kai tai padaryti sudėtinga ar neįmanoma dėl to, kad jūrininkai 
ilgą laiką yra itin toli nuo įmonės būstinės, turi būti numatyta galimybė išrinkti darbuotojų 
atstovus ar pakaitinius atstovus.
Atsižvelgdama į išdėstytas pastabas, pranešėja siūlo pakeisti kai kuriuos Komisijos pasiūlymo 
aspektus, pagal kuriuos, jos manymu, visiškai neatsižvelgiama į jūrininkų profesijos realybę ir 
į tai, kaip veikia jūrų transporto sektorius. 

Naujais elementais siekiama užtikrinti didesnį teisinį tikrumą visiems sektoriaus veiklos 
vykdytojams.

Bendras tikslas turi būti užtikrinti Europos jūrininkams geriausią įmanomą apsaugą pritaikius 
pasiūlymą, pagal kurį užtikrinama tinkama būtinybės užtikrinti tinkamą jūrininkų apsaugos 
lygį ir išlaikyti susijusio sektoriaus konkurencingumą pusiausvyra.


