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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1687/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Uwe 
Krüger, par darba laiku jūrniekiem, kas strādā uz ES kuģiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Vācijas varas iestādes piemēro Direktīvu 2003/88/EK 
valsts dienestā nodarbinātiem jūrniekiem vairākos darbalaika organizēšanas aspektos. Minētā 
direktīva neattiecas uz jūrniekiem, kas ir nodarbināti tirdzniecības flotē. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka tā ir diskriminācija pret valsts dienestā nodarbinātiem un tirdzniecības 
flotē nodarbinātiem jūrniekiem. Lūgumraksta iesniedzējs pauž neizpratni, kādēļ miera laikā 
Direktīva 1999/63/EK par jūrnieku darbalaika organizēšanu netiek piemērota kā obligāta 
prasība attiecībā uz valsts dienestā nodarbinātiem jūrniekiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 9. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Ņemot vērā lūgumrakstā sniegto informāciju, šķiet, ka Vācijas varas iestādes piemēro 
Direktīvu 2003/88/EK valsts dienestā nodarbinātiem jūrniekiem, tostarp Vācijas flotes 
jūrniekiem. Minētā direktīva netiek piemērota jūrniekiem, kas ir nodarbināti tirdzniecības 
flotē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka valsts dienestā nodarbinātie jūrnieki tādējādi 
atrodas nelabvēlīgākā situācijā, jo tie nevar strādāt vairāk nekā 48 stundas nedēļā, un pauž 
neizpratni, kāpēc miera laikā valsts dienestā nodarbinātiem jūrniekiem netiek piemērota 
Direktīva 1999/63/EK.
Saskaņā ar Direktīvas 1999/63/EK pielikuma 1. pantu tas „attiecas uz jūrniekiem uz 
jebkura — gan valsts, gan privāta — jūras kuģa, kas reģistrēts kādā dalībvalstī un parasti tiek 
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izmantots jūras komercpārvadājumos”. Tādējādi principā nav būtiski, vai kuģis pieder valsts 
iestādei vai privātpersonai / privātai organizācijai.

Turklāt, lai tiktu piemēroti šīs direktīvas noteikumi, kuģim jāatbilst nosacījumam „parasti tiek 
izmantots jūras komercpārvadājumos”. Kuģi, kas pieder valsts iestādēm, bieži veic citas 
darbības, nevis komercpārvadājumus. Uz šādiem kuģiem neattiecas Direktīva 1999/63/EK. 

Turpmāk pielikuma 2. panta c) punktā ir definēti darbinieki, uz kuriem attiecas Direktīva 
1999/63/EK. Tajā noteikts, ka šajā direktīvā „termins „jūrnieks” nozīmē personu, kas ir algota 
vai pieņemta kādā amatā uz jūras kuģa, uz kuru attiecas šis nolīgums [direktīvas pielikums]”. 
Tādējādi Direktīvas 1999/63/EK pielikuma 2. panta c) punkta formulējums nosaka, ka ir 
nepieciešams darba līgums / darba attiecības vai saistības. 

Direktīva 2009/13/EK1, ar ko īsteno Konvenciju par darbu jūrniecībā, pēc tās stāšanās spēkā 
2013. gada 20. augustā paplašinās 2. panta c) punkta piemērošanas jomu, nosakot, ka jūrnieks 
ir „jebkura persona, kas nodarbināta vai iesaistīta darbā, vai ieņem jebkādu amatu uz kuģa”.

Tāpēc saskaņā ar definīciju, kas sniegta Direktīvā 2009/13/EK, ir iespējams, ka uz valsts 
dienestā nodarbinātiem jūrniekiem attiecas Direktīva 1999/63/EK, ja viņi strādā uz kuģiem, 
kas parasti tiek izmantoti jūras komercpārvadājumos. Tādā gadījumā tiek piemērots 
Direktīvas 1999/63/EK pielikuma 5. pants:

5. pants

1. Darba vai atpūtas laika ierobežojums ir vai nu:

a) maksimālais darba laiks, kas nav ilgāks par:

i) četrpadsmit stundām ik 24 stundu laikposmā un;

ii) 72 stundām ik septiņu dienu laikposmā;

vai arī

b) minimālais atpūtas laiks, kas nav mazāks par:

i) desmit stundām ik 24 stundu laikposmā un;

ii) 77 stundām ik septiņu dienu laikposmā.

Ja uz valsts dienestā nodarbinātiem jūrniekiem, par ko ir šis lūgumraksts, neattiecas šī 
direktīva, tad uz viņiem noteikti attiecas Direktīva 2003/88/EK2, kuru piemēro vispārīgi 
definētiem darba ņēmējiem. 

Direktīvā 2003/88/EK ir noteiktas vispārīgas minimālās prasības attiecībā uz darba ņēmējiem 
visās dalībvalstīs. Šīs prasības nosaka darba laika ierobežojumus (vidēji ne vairāk kā 
48 stundas nedēļā, ietverot virsstundas).

                                               
1 Šīs direktīvas 7. pantā ir noteikts, ka direktīva stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Konvencija par darbu 
jūrniecībā, t. i., 2013. gada 20. augustā. Dalībvalstīm tā jātransponē 12 mēnešos pēc spēkā stāšanās datuma. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika 
organizēšanas aspektiem, OV L 299, 18.11.2003., 9.–19. lpp.
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Tomēr Direktīvā 2003/88/EK paredzēta elastība attiecībā uz darba laika organizēšanu. 
Atkāpjoties no noteikumiem, dalībvalstis 17. panta 3. punktā noteiktajos gadījumos ar 
normatīviem vai administratīviem aktiem, cita starpā, var pieņemt bāzes laikposmu, ne ilgāku 
par 6 mēnešiem. Saskaņā ar 22. panta 1. punktu individuālie darba ņēmēji var ar sava darba 
devēja atļauju izvēlēties strādāt vairāk nekā 48 stundas, bet tikai tad, ja dalībvalsts atļauj 
izmantot šādu atkāpi un ja tiek izpildīti minētajā pantā noteiktie aizsardzības nosacījumi (tā 
sauktā neievērošana).

Var būt tā, ka uz jūrniekiem, kuri strādā uz kuģa, neattiecas valsts tiesību akti, ar ko ievieš 
Direktīvu 1999/63/EK, tāpēc, ka kuģis, uz kura viņi strādā, nav uzskatāms par jūras kuģi, 
un/vai tāpēc, ka kuģis netiek izmantots jūras komercpārvadājumos. Tādos gadījumos uz šiem 
jūrniekiem būtu jāattiecina valsts tiesību akti, ar ko ievieš Direktīvu 2003/88/EK.

Secinājums

Šķiet, ka valsts dienestā nodarbinātie jūrnieki, ko minējis lūgumraksta iesniedzējs, strādā uz 
bruņoto spēku kuģiem. Šie kuģi parasti netiek izmantoti jūras komercpārvadājumos, tāpēc uz 
šiem jūrniekiem tiešām attiecas Direktīva 2003/88/EK.

Tomēr, ja minētie valsts dienestā nodarbinātie jūrnieki strādā uz kuģiem, kas parasti tiek 
izmantoti jūras komercpārvadājumos, uz viņiem attiecas Direktīva 1999/63/EK. Ja tā ir, 
lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt sūdzību atbilstīgajai valsts varas iestādei. 


