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kurią pateikė Vokietijos pilietis Uwe Krüger

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad, kalbant apie daugelį darbo laiko organizavimo aspektų, 
Vokietijos valdžios institucijos taiko Direktyvą 2003/88/EB viešai samdomiems jūreiviams. 
Ši direktyva netaikoma prekiniais laivais plaukioti samdomiems jūreiviams. Anot peticijos 
pateikėjo, yra diskriminacijos viešai samdomų ir plaukioti prekiniais laivais samdomų jūreivių 
atžvilgiu. Peticijos pateikėjas nori žinoti, kodėl taikos metu Direktyva 1999/63/EB dėl 
jūreivių darbo laiko organizavimo nėra taikoma kaip minimalus reikalavimas viešai 
samdomiems jūreiviams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Atsižvelgiant į peticijoje pateiktą informaciją, atrodo, kad Vokietijos institucijos Direktyvą 
2003/88/EB taiko viešai samdomiems jūrininkams, įskaitant dirbančius Vokietijos jūrų 
laivyne. Ši direktyva netaikoma prekiniais laivais plaukioti samdomiems jūreiviams. Peticijos 
pateikėjas mano, jog tai, kad dėl šios priežasties viešai samdomi jūrininkai negali dirbti 
daugiau kaip 48 valandas per savaitę, yra mažiau palankus statusas ir pageidauja žinoti, kodėl 
taikos metu Direktyva 1999/63/EB netaikoma viešajame sektoriuje dirbantiems jūrininkams. 
Remiantis Direktyvos 1999/63/EB priedo 1 punktu, ji taikoma „jūreiviams, esantiems bet 
kuriame valstybiniame ar privačiame jūrų laive, kuris yra įregistruotas bet kurios valstybės 
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narės teritorijoje ir kuris paprastai naudojamas komercinėje jūrų laivyboje“. Taigi, iš esmės 
neaktualu, ar laivas yra viešojo sektoriaus institucijos, ar privataus asmens arba subjekto 
nuosavybė.

Be to, kad būtų taikoma ši direktyva, laivas paprastai turėtų būti „naudojamas komercinėje 
jūrų laivyboje“. Dažnai valdžios institucijai priklausantys laivai vykdo nekomercinę veiklą. 
Tokiems laivams Direktyva 1999/63/EB netaikoma. 

Toliau 2 punkto c papunktyje apibrėžiama asmeninė Direktyvos 1999/63/EB taikymo sritis. 
Papunktyje teigiama, kad pagal direktyvą „jūrininkas – asmuo, įdarbintas, pasamdytas atlikti 
ar einantis bet kokias pareigas laive, kuriam taikomas šis Susitarimas“ (direktyvos priedas). 
Taigi, pagal Direktyvos 1999/63/EB 2 punkto c papunktį būtina darbo sutartis – darbo 
santykiai arba einamos pareigos. 

Direktyvoje 2009/13/EB1, kuria įgyvendinama Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje, kai ji 
įsigalios 2013 m. rugpjūčio 20 d., 2 punkto c papunkčio taikymo sritis bus išplėsta jį taikant 
„bet kuriam asmeniui, įdarbintam, pasamdytam ar dirbančiam bet kokiose pareigose laive.“ 

Taigi, remiantis Direktyvoje 2009/13/EB nustatyta apibrėžtimi, įmanoma, kad valstybės 
tarnyboje dirbantiems jūrininkams taikoma Direktyva 1999/63/EB, jeigu jie dirba laivuose, 
paprastai vykdančiuose komercinę veiklą. Iš to būtų galima daryti išvadą, kad taikomas 
Direktyvos 1999/63/EB priedo 5 punktas:

5 punktas

1. Darbo arba poilsio laiko trukmė – tai: 

a) arba maksimalus darbo valandų skaičius, kuris:

i) per bet kurias 24 valandas neturi viršyti keturiolikos valandų; ir

ii) per bet kurias septynias dienas neturi viršyti 72 valandų; 

arba

b) minimalus poilsio valandų skaičius, kuris:

i) per bet kurias 24 valandas turi būti ne trumpesnis kaip dešimt valandų; ir

ii) per bet kurias septynias dienas turi būti ne trumpesnis kaip 77 valandos.

Jeigu viešai samdomiems jūrininkams, apie kuriuos kalba peticijos pateikėjas, nebūtų taikoma 
ši direktyva, jiems tikrai būtų taikoma Direktyva 2003/88/EB2, apimanti plačiai apibrėžtus 
„darbuotojus“.

                                               
1 Šios direktyvos 7 straipsnyje teigiama, kad direktyva įsigalioja tą pačią dieną, kaip ir Konvencija dėl darbo jūrų 
laivyboje, t. y. 2013 m. rugpjūčio 20 d. Ją valstybės narės į nacionalinę teisę turėtų perkelti per 12 mėnesių nuo 
įsigaliojimo dienos. 
2 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų, Oficialusis leidinys L 299, 2003 11 18, p. 009-0019.
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Direktyvoje 2003/88/EB nustatomi bendri būtinieji reikalavimai darbuotojams visose 
valstybėse narėse, apimantys darbo laiko apribojimus (vidutiniškai ne daugiau kaip 48 
valandos per savaitę, įskaitant visus viršvalandžius). 

Tačiau Direktyvoje 2003/88/EB numatyta lanksti galimybė organizuoti darbo laiką. 
Taikydamos nukrypti leidžiančią nuostatą, valstybės narės, be kita ko, gali įstatymais, kitais 
teisės aktais ar administracinėmis nuostatomis 17 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais 
patvirtinti iki 6 mėnesių trunkantį pamatinį laikotarpį. Remiantis 22 straipsnio 1 dalimi, 
paskiri darbuotojai, susitardami su darbdaviu, gali pasirinkti dirbti 48 valandų ribą viršijantį 
valandų skaičių, tačiau tik tuo atveju, jei valstybė narė leidžia naudotis šia nukrypti 
leidžiančia nuostata ir jeigu taikomos tame straipsnyje nustatytos apsaugos sąlygos 
(vadinamoji galimybės pasirinkti sąlyga).

Gali pasitaikyti, kad laive dirbantiems jūrininkams netaikomi nacionaliniai teisės aktai, 
kuriais įgyvendinama Direktyva 1999/63/EB, nes laivas, kuriame jie dirba, negali būti 
laikomas jūrų laivu ir (arba) laivas nenaudojamas komercinėje jūrų laivyboje. Šiais atvejais 
atitinkami jūrininkai paprastai pateks į nacionalinių teisės aktų, kuriais įgyvendinama 
Direktyva 2003/88/EB, taikymo sritį.

Išvada

Atrodo, kad viešai samdomi jūrininkai, apie kuriuos kalba peticijos pateikėjas, dirba 
ginkluotųjų pajėgų laivuose. Šie laivai komercinėje jūrų laivyboje paprastai nenaudojami. 
Todėl minėti jūrininkai iš tikrųjų patenka į Direktyvos 2003/88/EB taikymo sritį.

Vis dėlto jeigu atitinkami viešai samdomi jūrininkai dirba laivuose, paprastai naudojamuose 
komercinėje jūrų laivyboje, jiems taikoma Direktyva 1999/63/EB. Jeigu taip yra, peticijos 
pateikėjas gali paduoti skundą nacionalinei institucijai.“ 


