
 

 
 PE507.348/ 1 

 LT 

 
 
 
 
8.3.2013 A7-0037/ 001-055 
 
 
PAKEITIMAI 001-055  
pateik÷ Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
 
Pranešimas 

Pervenche Berès A7-0037/2013 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai 
 
Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dalykas Dalykas 
(10) į ES teisę įtraukus TJO v÷liavos 
valstybių audito sistemą ir nustačius 
nacionalinių jūrų institucijų kokyb÷s 
sertifikavimą v÷liavos valstyb÷s 
atsakomyb÷ reglamentuojama Direktyva 
2009/21/EB, tačiau tikslingiau būtų priimti 
atskirą direktyvą, kurioje būtų nustatyti 
darbo jūrų laivyboje standartai; kartu būtų 
aiškesni skirtingi tikslai ir procedūros; 

(10) į Sąjungos teisę įtraukus TJO v÷liavos 
valstybių audito sistemą ir nustačius 
nacionalinių jūrų institucijų kokyb÷s 
sertifikavimą v÷liavos valstyb÷s 
atsakomyb÷ reglamentuojama Direktyva 
2009/21/EB, tačiau tikslingiau būtų priimti 
atskirą direktyvą, kurioje būtų nustatyti 
darbo jūrų laivyboje standartai; kartu būtų 
aiškesni skirtingi tikslai ir procedūros. 
Tod÷l šia direktyva netur÷tų būti daromas 
poveikis Direktyvai 2009/21/EB, kurios 
nuostatos taikomos tik TJO konvencijoms. 
Bet kokiu atveju valstyb÷s nar÷s ir toliau 
tur÷tų rengti, įgyvendinti ir tvarkyti savo 
jūrų administracijos veiklos, susijusios su 
v÷liavos valstyb÷s įsipareigojimais, 
operatyvinių sričių, kurioms taikoma ši 
direktyva, kokyb÷s valdymo sistemą; 

Pakeitimas  2 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Direktyva 2009/13/EB taikoma 
jūrininkams, dirbantiems su valstyb÷s nar÷s 
v÷liava plaukiojančiuose laivuose. Tod÷l 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų steb÷ti, kaip visų tos 
direktyvos nuostatų laikosi su jų v÷liava 
plaukiojantys laivai;  

(11) Direktyva 2009/13/EB taikoma 
jūrininkams, dirbantiems su valstyb÷s nar÷s 
v÷liava plaukiojančiuose laivuose. 
Valstyb÷s nar÷s tur÷tų užtikrinti, kad su jų 
v÷liava plaukiojantys laivai veiksmingai 
vykdytų jų kaip v÷liavos valstybių 
prisiimtus įsipareigojimus d÷l atitinkamų 
2006 m. Konvencijos d÷l darbo jūrų 
laivyboje dalių, atitinkančių tos direktyvos 
priede išd÷stytus elementus, įgyvendinimo. 
Nustatydamos veiksmingą steb÷jimo 
mechanizmų, įskaitant patikrinimus, 
sistemą, valstyb÷s nar÷s gal÷tų suteikti 
įgaliojimus viešosios valdžios 
institucijoms ar kitoms organizacijoms, 
kaip apibr÷žta 2006 m. Konvencijoje; 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) šios direktyvos taikymas ir (arba) 
aiškinimas jokiomis aplinkyb÷mis 
netur÷tų sumažinti dabartinio darbuotojų 
apsaugos lygio pagal Sąjungos socialin÷s 
teis÷s aktus; 

Pagrindimas 

 Nors būtų labai pageidautina nustatyti būtiniausius tarptautinius standartus, jie netur÷tų būti 
naudojami siekiant sumažinti dabartinį Europos jūrininkų apsaugos lygį. Tai itin svarbu, 
atsižvelgiant į tikslą skatinti daugiau Europos piliečių rinktis jūrininko profesiją. 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šioje direktyvoje nustatomos taisykl÷s, 
kuriomis užtikrinama, kad valstyb÷s nar÷s 

Šioje direktyvoje nustatomos taisykl÷s, 
kuriomis užtikrinama, kad valstyb÷s nar÷s 
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veiksmingai vykdytų savo, kaip v÷liavos 
valstybių, įsipareigojimus steb÷ti, kaip su 
jų v÷liava plaukiojantys laivai laikosi 
Direktyvos 2009/13/EB. Ši direktyva neturi 
įtakos Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai 2009/21/EB. 

veiksmingai vykdytų savo, kaip v÷liavos 
valstybių, įsipareigojimus steb÷ti, kaip su 
jų v÷liava plaukiojantys laivai laikosi 
Direktyvos 2009/13/EB ir prie jos prid÷to 
socialinių partnerių susitarimo. Šia 
direktyva nedaromas poveikis Direktyvai 
2009/21/EB1. 

 _____________ 

 1OL L 131, 2009 5 28, p. 132. 

Pagrindimas 

Siekiant pabr÷žti Socialinių partnerių susitarimą, jis įtrauktas į 2 straipsnį „Sąvokų 
apibr÷žtys“, kad kiekvieną kartą darant nuorodą į Direktyvą 2009/13/EB nereik÷tų jo min÷ti. 
 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

2 straipsnio b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sąvokų apibr÷žtys Terminų apibr÷žtys 

 ba) Direktyva 2009/13/EB – ši direktyva ir 
prie jos prid÷tas socialinių partnerių 
susitarimas; 

Pagrindimas 

Techniniu požiūriu Socialinių partnerių susitarimas prid÷tas prie Direktyvos 2009/13/EB (ir 
n÷ra jos dalis), tod÷l čia reik÷tų jį nurodyti, nes jame esama į ES teis÷s aktus perkeliamų 
Konvencijos d÷l darbo jūrų laivyboje nuostatų. 
 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

2 straipsnio b b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) darbo jūrų laivyboje liudijimas, 
laikinasis darbo jūrų laivyboje liudijimas 
ir darbo jūrų laivyboje atitikties 
deklaracija – atitinkami 2006 m. 
Konvencijos d÷l darbo jūrų laivyboje 
A5.1.3 standarto 9 dalyje nurodyti 
dokumentai, parengti pagal konvencijos 
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A5-II priede pateiktus pavyzdžius; 

Pagrindimas 

Būtina pateikti šių liudijimų apibr÷žtis, nes jie bus minimi teikiamuose šios direktyvos 
pakeitimuose. 
 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio antraštin÷ dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atitikties steb÷sena Atitikties kontrol÷ ir patvirtinimas 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ užtikrina, kad 
su jos v÷liava plaukiojantys laivai vykdytų 
Direktyvoje 2009/13/EB nustatytus 
įpareigojimus. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.1 taisykl÷s 1 dalies reikalavimų. 
 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Siekdamos nustatyti veiksmingą darbo 
jūrų laivyboje sąlygų tikrinimo ir 
patvirtinimo sistemą, valstyb÷s nar÷s tam 
tikrais atvejais gali, prireikus, įgalioti 
viešosios valdžios institucijas ar kitas 
organizacijas (įskaitant kitos valstyb÷s 
nar÷s viešosios valdžios institucijas ar 
organizacijas, jeigu ta valstyb÷ nar÷ tam 
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neprieštarauja), kurias jos pripažįsta 
kompetentingomis ir nepriklausomomis, 
vykdyti patikrinimus ar patvirtinimus arba 
ir vykdyti patikrinimus, ir išduoti 
liudijimus. Visais atvejais valstyb÷s nar÷s 
ir toliau visapusiškai atsako už su jos 
v÷liava plaukiojančiuose laivuose 
dirbančių jūrininkų darbo ir gyvenimo 
sąlygų tikrinimą ir patvirtinimą. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.1 taisykl÷s 3 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Kiekviena valstyb÷ nar÷, laikydamasi 
Konvencijos d÷l darbo jūrų laivyboje 5.1.3 
ir 5.1.4 taisyklių, taip pat tos konvencijos 
A5.1.3 ir A5.1.4 standartų, nustato 
veiksmingą darbo jūrų laivyboje sąlygų 
tikrinimo ir patvirtinimo sistemą, 
užtikrindama, kad su jos v÷liava 
plaukiojančiuose laivuose dirbančių 
jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygos 
nuolat atitiktų konvencijoje nustatytus 
standartus. 

Pagrindimas 

Darbo jūrų laivyboje liudijimų ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijų išdavimo, tikrinimo 
ir taikymo tvarka išd÷styta A5.1.3 ir A5.1.4 standartuose, tod÷l juos reik÷tų aiškiai pamin÷ti 
šiame straipsnyje. 
 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Darbo jūrų laivyboje liudijimas, 
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papildytas darbo jūrų laivyboje atitikties 
deklaracija, laikomas prima facie 
įrodymu, kad valstyb÷ nar÷ tinkamai 
patikrino su jos v÷liava plaukiojantį laivą 
ir kad tiek, kiek patvirtinta, įvykdyti 
Direktyvoje 2009/13/EB nustatyti 
reikalavimai, susiję su jūrininkų darbo ir 
gyvenimo sąlygomis. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.1 taisykl÷s 4 dalies 
reikalavimų. 
 
 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio 1 d dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1d. Informacija apie šio straipsnio 1b 
dalyje nurodytą sistemą, įskaitant metodą, 
taikomą jos veiksmingumui įvertinti, 
įtraukiama į valstybių narių ataskaitas, 
teikiamas Tarptautiniam darbo biurui 
pagal jo įstatų 22 straipsnį. 

Pagrindimas 

Pagal Konvencijos d÷l darbo jūrų laivyboje 5.1.1 taisykl÷s 5 dalį. 
 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio 1 e dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1e. Kiekviena valstyb÷ nar÷ nustato 
aiškius tikslus ir standartus, apimančius 
jos taikomų tikrinimo ir patvirtinimo 
sistemų administravimą, taip pat 
atitinkamas bendras procedūras, kad 
gal÷tų įvertinti, kaip laikomasi šių tikslų ir 
standartų. 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.1 taisykl÷s 5 dalies 
reikalavimų. 

 
 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio 1 f dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1f. Kiekviena valstyb÷ nar÷ reikalauja, 
kad visuose su jos v÷liava 
plaukiojančiuose laivuose būtų po 
Direktyvos 2009/13/EB ir prie jos prid÷to 
socialinių partnerių susitarimo kopiją. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.1 standarto 2 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio 1 g dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1g. Tikrinimai turi būti vykdomi ne rečiau 
kaip kas trejus metus. 

 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 straipsnio antraštin÷ dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Už atitikties steb÷seną atsakingi 
darbuotojai 

Už atitikties steb÷seną atsakingos 
pripažintos organizacijos ir jų darbuotojai 
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Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 straipsnio pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad darbuotojai, 
įpareigoti tikrinti, ar tinkamai 
įgyvendinama Direktyva 2009/13/EB, 
tur÷tų reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, 
įgaliojimus, statusą ir būtų nepriklausomi, 
nes tai būtina arba pageidaujama, kad jie 
gal÷tų atlikti tokį patikrinimą ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi tos direktyvos. 

1. Valstyb÷ nar÷ užtikrina, kad 3 straipsnio 
1a dalyje nurodytos institucijos ar kitos 
organizacijos (toliau – pripažintos 
organizacijos) ir tie jų darbuotojai, kurie 
yra įpareigoti tikrinti, ar tinkamai 
įgyvendinama Direktyva 2009/13/EB, 
tur÷tų reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, 
įgaliojimus, statusą ir būtų nepriklausomi, 
nes tai būtina arba pageidaujama, kad jie 
gal÷tų atlikti tokį patikrinimą ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi tos direktyvos. 
Tikrinimo ir patvirtinimo funkcijos, 
kurias pripažintoms organizacijoms gali 
būti leidžiama atlikti, priskiriamos šio 
straipsnio 1b–1d dalyse aiškiai nurodytos 
veiklos, kurią vykdo valstyb÷ nar÷ ar 
pripažinta organizacija, sričiai. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.2 taisykl÷s 1 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Nedarant poveikio v÷liavos valstybių 
narių teis÷ms ir pareigoms, Europos jūrų 
saugumo agentūra (angl. EMSA) gali 
valstyb÷ms nar÷ms pad÷ti prižiūr÷ti 
pripažintas organizacijas, kurios pagal 
Direktyvos 2009/15/EB 9 straipsnį 
valstybių narių vardu atlieka patvirtinimo 
funkcijas. 

Pagrindimas 

Agentūra šiuo metu jau padeda Komisijai prižiūr÷ti pripažintas organizacijas, taigi sudarant 
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jai sąlygas pad÷ti ir valstyb÷ms nar÷ms būtų didinamas efektyvumas ir mažinamas krūvis 
valstybių narių biudžetams. 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Bet koks įgaliojimų atlikti 
patikrinimus suteikimas pripažintai 
organizacijai leidžia reikalauti pašalinti 
nustatytus jūrininkų darbo ir gyvenimo 
sąlygų trūkumus ir uosto valstyb÷s 
prašymu atlikti su tuo susijusius 
patikrinimus. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.2 standarto 2 dalies 
reikalavimų. 

 
 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Kiekviena valstyb÷ nar÷ nustato: 

 a) tinkamą sistemą pripažintų 
organizacijų atliekamo darbo tinkamumui 
užtikrinti. Ši sistema apima informaciją 
apie visus taikytinus nacionalin÷s teis÷s 
aktus ir atitinkamus tarptautinius 
dokumentus; ir 

 b) bendravimo su tokiomis 
organizacijomis ir jų priežiūros 
procedūras. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.2 standarto 3 dalies 
reikalavimų. 
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Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 straipsnio 1 d dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1d. Kiekviena valstyb÷ nar÷ pateikia 
Tarptautiniam darbo biurui visų 
pripažintų organizacijų, įgaliotų veikti jos 
vardu, sąrašą ir jį nuolat atnaujina. 
Šiame sąraše nurodomos funkcijos, 
kurias pripažintoms organizacijoms 
įgaliotos atlikti. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.2 standarto 4 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a straipsnis 

 Darbo jūrų laivyboje liudijimas 

 4a. Kiekviena valstyb÷ nar÷ reikalauja, 
kad su jos v÷liava plaukiojantys laivai 
tur÷tų ir atnaujintų darbo jūrų laivyboje 
liudijimą, kuriuo patvirtinama, kad 
laivuose dirbančių jūrininkų darbo ir 
gyvenimo sąlygos, įskaitant nuolatin÷s 
atitikties užtikrinimo priemones, kurios 
turi būti įtrauktos į darbo jūrų laivyboje 
atitikties deklaraciją, buvo patikrintos ir 
atitinka nacionalin÷s teis÷s aktų arba kitų 
priemonių, kuriomis įgyvendinama 
Direktyva 2009/13/EB ir prie jos prid÷tas 
socialinių partnerių susitarimas, 
reikalavimus. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu (pagal Konvencijos 5.1.3 taisykl÷s 3 dalį) nustatoma, kad valstyb÷s nar÷s turi 
reikalauti tur÷ti liudijimą. 
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Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 1 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b straipsnis 

 Tikrinimas ir vykdymo užtikrinimas 

 1. Kiekviena valstyb÷ nar÷, naudodamasi 
veiksminga ir koordinuota periodinių 
patikrinimų, steb÷senos ir kitų kontrol÷s 
priemonių sistema, tikrina su jos v÷liava 
plaukiojančių laivų atitiktį 
Direktyvos 2009/13/EB reikalavimams 
tiek, kiek jie perkeltiems į nacionalin÷s 
teis÷s aktus. 

Pagrindimas 
Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.4 taisykl÷s 1 dalies 
reikalavimų. 

 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 2 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2. Išsamūs 1 dalyje nurodytai tikrinimo ir 
vykdymo užtikrinimo sistemai taikomi 
reikalavimai nustatomi šio straipsnio 3–
18 dalyse. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.4 taisykl÷s 2 dalies 
reikalavimų. 
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Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 3 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3. Kiekviena valstyb÷ nar÷ turi su jos 
v÷liava plaukiojančiuose laivuose 
dirbantiems jūrininkams sudaromų 
sąlygų tikrinimo sistemą, pagal kurią 
tikrinama, ar prireikus taikomos su darbo 
ir gyvenimo sąlygomis susijusios 
priemon÷s, kaip nustatyta darbo jūrų 
laivyboje atitikties deklaracijoje, ir, ar 
laikomasi Direktyvos 2009/13/EB 
reikalavimų. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 1 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 4 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4. Valstyb÷ nar÷ skiria pakankamai 
kvalifikuotų inspektorių šio straipsnio 
3 dalyje nurodytiems valstyb÷s 
įsipareigojimams įvykdyti. Jei atlikti 
patikrinimus įgaliotos pripažintos 
organizacijos, valstyb÷ nar÷ reikalauja, 
kad šiuos patikrinimus atliekantys 
darbuotojai būtų kvalifikuoti atlikti šias 
pareigas, ir suteikia jiems būtinus 
teisinius įgaliojimus. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 2 dalies 
reikalavimų. 
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Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 5 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5. Turi būti priimtos nuostatos, būtinos 
užtikrinti, kad inspektoriai tur÷tų 
reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, 
įgaliojimus, statusą ir būtų 
nepriklausomi, kuris yra būtinas arba 
pageidaujamas, kad jie gal÷tų atlikti tokį 
patikrinimą ir užtikrinti atitiktį 3 dalyje 
nurodytiems reikalavimams. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 3 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 6 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6. Jei valstyb÷ nar÷ gauna skundą, kurio 
nelaiko akivaizdžiai nepagrįstu, arba 
gauna įrodymų, kad su jos v÷liava 
plaukiojantis laivas neatitinka Direktyvos 
2009/13/EB reikalavimų ar kad esama 
didelių darbo jūrų laivyboje atitikties 
deklaracijoje apibr÷žtų priemonių taikymo 
trūkumų, ji imasi būtinų veiksmų tokioms 
aplinkyb÷ms ištirti ir užtikrinti, kad būtų 
imtasi priemonių visiems nustatytiems 
trūkumams pašalinti. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 5 dalies 
reikalavimų. 
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Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 7 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7. Siekdama užtikrinti, kad inspektoriams 
būtų suteiktas toks statusas ir sudarytos 
tokios darbo sąlygos, kurie užtikrintų jų 
nepriklausomumą nuo vyriausyb÷s 
pasikeitimo ir netinkamos išor÷s įtakos, 
kiekviena valstyb÷ nar÷ nustato ir 
veiksmingai taiko atitinkamas taisykles. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 6 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  30 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 8 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8. Inspektoriai, kuriems nustatytos aiškios 
atliekamų užduočių gair÷s ir suteikti 
tinkami įgaliojimai, turi teisę: 

 a) įlipti į laivą, plaukiojantį su valstyb÷s 
nar÷s v÷liava; 

 b) atlikti bet kokius patikrinimus, 
bandymus ar tyrimus, kurie, jų manymu, 
yra būtini norint įsitikinti, kad griežtai 
laikomasi nustatytų standartų; ir 

 c) reikalauti pašalinti visus trūkumus ir, 
jei turi priežasčių manyti, kad tie 
trūkumai yra didelis Direktyvos 
2009/13/EB reikalavimų (įskaitant 
jūrininkų teises) pažeidimas arba d÷l jų 
kyla didelis pavojus jūrininkų saugai, 
sveikatai ar saugumui, – uždrausti laivui 
išplaukti iš uosto, kol n÷ra atlikti būtini 
veiksmai. 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 7 dalies a–c 
punktų reikalavimų. 
 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 9 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9. Bet kokius veiksmus, kurių imamasi 
pagal 8 dalies c punktą, galima apskųsti 
teismui arba administracinei institucijai. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 8 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 10 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10. Jei nenustatytas akivaizdus Direktyvos 
2009/13/EB reikalavimų pažeidimas, d÷l 
kurio kyla pavojus jūrininkų saugai, 
sveikatai ar saugumui, ir anksčiau 
nepadaryta panašių pažeidimų, 
inspektoriai gali savo nuožiūra, užuot 
pareiškę ieškinį ar rekomendavę pareikšti 
ieškinį, teikti rekomendacijas. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 9 dalies 
reikalavimų. 
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Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 11 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11. Inspektoriai neatskleidžia jokio 
nusiskundimo ar skundo, kuriame 
tvirtinama, kad kyla pavojus jūrininkų 
darbo ir gyvenimo sąlygoms, 
neužtikrinamos tinkamos darbo ir 
gyvenimo sąlygos arba kad pažeidžiami 
teis÷s aktai, šaltinio ir nepraneša laivo 
savininkui, laivo savininko atstovui ar 
laivo operatoriui, kad patikrinimas 
atliekamas d÷l tokio nusiskundimo ar 
skundo. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 10 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 12 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12. Inspektoriams nepatikimos pareigos, 
jeigu d÷l jų masto ar pobūdžio negalima 
veiksmingai atlikti patikrinimų arba yra 
kitų kliūčių vykdyti suteiktus įgaliojimus 
ar būti nešališkiems palaikant santykius 
su laivų savininkais, jūrininkais ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. 

 Visų pirma: 

 a) inspektoriams draudžiama tur÷ti bet 
kokių tiesioginių ar netiesioginių interesų, 
susijusių su veikla, kurią jie kviečiami 
tikrinti; ir 

 b) neribojant atitinkamų sankcijų ar 
drausminių priemonių, inspektoriai, net 
nustoję vykdyti savo funkcijas, 
neatskleidžia jokių komercinių paslapčių, 
konfidencialių darbo procedūrų ar 
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asmeninio pobūdžio informacijos, kurią 
gal÷jo sužinoti vykdydami savo pareigas. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 11 dalies a ir b 
punktų reikalavimų. 
 

Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 13 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 13. Inspektoriai valstyb÷s nar÷s 
kompetentingai institucijai pateikia 
kiekvieno patikrinimo ataskaitą. Viena 
šios ataskaitos kopija anglų arba laivo 
darbo kalba įteikiama laivo kapitonui, o 
kita paskelbiama laivo skelbimų lentoje, 
kad jūrininkai susipažintų, ir, esant 
pageidavimui, nusiunčiama jų atstovams. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 12 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  36 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 14 dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 14. Kiekvienos valstyb÷s nar÷s 
kompetentinga institucija saugo su jos 
valstyb÷s nar÷s v÷liava plaukiojančiuose 
laivuose dirbantiems jūrininkams 
sudaromų sąlygų patikrinimų 
dokumentus. Ji paskelbia metinę 
patikrinimų veiklos ataskaitą per pagrįstą 
terminą, neviršijantį šešių m÷nesių po 
metų pabaigos. 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 13 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  37 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 15 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 15. Jei tyrimas atliekamas po didelio 
incidento, ataskaita atitinkamos valstyb÷s 
nar÷s kompetentingai institucijai 
pateikiama kuo greičiau, bet ne v÷liau 
kaip per vieną m÷nesį po tyrimo 
užbaigimo dienos. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 14 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  38 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 16 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16. Jei atliekamas patikrinimas arba 
imamasi priemonių pagal šį straipsnį, 
dedamos visos pagrįstos pastangos, kad 
būtų išvengta nepagrįsto laivo sulaikymo 
ar užlaikymo. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 15 dalies 
reikalavimų. 
 



 

 
 PE507.348/ 19 

 LT 

Pakeitimas  39 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 17 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17. Jei d÷l netinkamo inspektorių 
naudojimosi jiems suteiktais įgaliojimais 
patiriama nuostolių ar padaroma žala, 
pagal nacionalin÷s teis÷s aktus mokamos 
kompensacijos. Kiekvienu atveju 
įrodin÷jimo pareiga tenka skundo 
pateik÷jui. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 16 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  40 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 b straipsnio 18 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 18. Kiekviena valstyb÷ nar÷ nustato ir 
veiksmingai taiko atitinkamas sankcijas ir 
kitas taisomąsias priemones d÷l 
Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų 
(įskaitant jūrininkų teises) pažeidimų ir 
trukdymo inspektoriams atlikti pareigas. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 17 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  41 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jeigu valstyb÷ nar÷ gauna skundą, kuris 
jai neatrodo akivaizdžiai nepagrįstas, arba 
gauna įrodymų, kad su jos v÷liava 

1. Jeigu valstyb÷ nar÷ gauna skundą, kuris 
jai neatrodo akivaizdžiai nepagrįstas 
atsižvelgiant į tarptautinę darbo teisę, 
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plaukiojantis laivas nesilaiko Direktyvos 
2009/13/EB reikalavimų, arba esama 
didelių trūkumų įgyvendinant priemones, 
ta valstyb÷ nar÷ imasi veiksmų tokioms 
aplinkyb÷ms ištirti ir užtikrinti, kad būtų 
imtasi priemonių nustatytiems trūkumams 
pašalinti. 

pvz., Konvenciją d÷l darbo jūrų laivyboje, 
arba atsižvelgiant į Direktyvos 2009/13/EB 
nuostatas, ta valstyb÷ nar÷ imasi veiksmų 
tokioms aplinkyb÷ms ištirti ir užtikrinti, 
kad būtų imtasi priemonių nustatytiems 
trūkumams pašalinti. 

 Jei, atlikus patikrinimus, valstyb÷ nar÷ 
gauna įrodymų, kad su jos v÷liava 
plaukiojantis laivas nesilaiko Direktyvos 
2009/13/EB reikalavimų, arba esama 
didelių trūkumų įgyvendinant priemones, 
ta valstyb÷ nar÷ imasi veiksmų tokioms 
aplinkyb÷ms ištirti ir užtikrinti, kad būtų 
imtasi priemonių nustatytiems trūkumams 
pašalinti. 

 

Pakeitimas  42 

Pasiūlymas d÷l 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 teis÷s 
aktai, šaltinio, o laivo savininkui, laivo 
savininko atstovui ar laivo operatoriui 
nepraneša, kad patikrinimas buvo 
atliekamas d÷l 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 teis÷s aktai, 
šaltinio, o laivo savininkui, laivo savininko 
atstovui ar laivo operatoriui nepraneša, kad 
patikrinimas buvo atliekamas d÷l tokio 
nusiskundimo ar skundo. 

 

Pakeitimas  43 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 a straipsnio 1 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a straipsnis 

 Skundų nagrin÷jimo laive procedūros 

 1. Valstyb÷ nar÷ reikalauja, kad su jos 
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v÷liava plaukiojančiuose laivuose būtų 
nustatytos sąžiningo, veiksmingo ir 
operatyvaus jūrininkų skundų d÷l tariamų 
Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų 
(įskaitant jūrininkų teises) pažeidimų 
nagrin÷jimo procedūros. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.5 taisykl÷s 1 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  44 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 a straipsnio 2 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2. Valstyb÷ nar÷ draudžia bet kokį 
jūrininkų persekiojimą už skundų 
pateikimą ir už tai baudžia. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.5 taisykl÷s 2 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  45 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 a straipsnio 3 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3. Šio straipsnio nuostatomis nedaromas 
poveikis jūrininko teis÷ms siekti žalos 
atlyginimo bet kokiomis teis÷tomis 
priemon÷mis, kurios jūrininkui atrodo 
tinkamos. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.5 taisykl÷s 3 dalies 
reikalavimų. 
 



 

 
 PE507.348/ 22 

 LT 

Pakeitimas  46 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 a straipsnio 4 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4. Nedarant poveikio jokiai platesnei 
nacionalin÷s teis÷s aktuose arba 
kolektyvin÷se sutartyse nustatytai taikymo 
sričiai, jūrininkai gali laive nustatyta 
tvarka teikti skundus, susijusius su bet 
kokiu klausimu, kuris gali būti laikomas 
Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų 
(įskaitant jūrininkų teises) pažeidimu. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.5 standarto 1 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  47 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 a straipsnio 5 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5. Kiekviena valstyb÷ nar÷ užtikrina, kad 
jos teis÷s aktuose būtų nustatytos 
atitinkamos skundų nagrin÷jimo laivuose 
procedūros, jog būtų įvykdyti šio 
straipsnio 1–3 dalyse nustatyti 
reikalavimai. Tomis procedūromis 
siekiama išnagrin÷ti skundus kuo 
žemesniu lygmeniu. Tačiau visais atvejais 
jūrininkai turi teisę skųstis tiesiogiai laivo 
kapitonui ir, kai jiems tai atrodo būtina, 
atitinkamoms išor÷s institucijoms. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.5 standarto 2 dalies 
reikalavimų. 
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Pakeitimas  48 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 a straipsnio 6 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6. Skundų nagrin÷jimo laive procedūros 
apima jūrininko teisę būti lydimam ar 
atstovaujamam per skundo nagrin÷jimo 
procedūrą, taip pat apsaugos nuo 
galimyb÷s persekioti jūrininkus už skundų 
pateikimą priemones. Terminas 
„persekiojimas“ reiškia visus nepalankius 
veiksmus, kurių bet kuris asmuo imasi 
prieš jūrininką d÷l pateikto skundo, jei tas 
skundas n÷ra akivaizdžiai nepagrįstas ar 
piktavališkas. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.5 standarto 3 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  49 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 a straipsnio 7 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7. Visi jūrininkai be jų jūrininko darbo 
sutarties kopijos gauna dokumentą, 
kuriame aprašoma laive galiojančių 
skundų nagrin÷jimo procedūra. Tame 
dokumente visų pirma pateikiama 
valstyb÷s, su kurios v÷liava plaukioja 
laivas, kompetentingos institucijos 
kontaktin÷ informacija ir jūrininko 
gyvenamosios valstyb÷s kompetentingos 
institucijos kontaktin÷ informacija, jeigu 
tai ne ta pati valstyb÷, taip pat laive 
esančio asmens ar asmenų, galinčių teikti 
jūrininkams nešališkas konfidencialias 
konsultacijas d÷l jų skundo ir kitaip jiems 
pad÷ti laikytis skundų nagrin÷jimo 
procedūrų, kuriomis jie gali naudotis 
laive, pavard÷s. 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.5 standarto 4 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  50 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 b straipsnio 1 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b straipsnis 

 Su darbo suteikimu susijusios pareigos 

 1. Nedarant poveikio kiekvienos valstyb÷s 
nar÷s atsakomyb÷s už su jos v÷liava 
plaukiojančiuose laivuose dirbančių 
jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygas 
principui, valstyb÷ nar÷ taip pat privalo 
užtikrinti šiame straipsnyje nustatytų 
reikalavimų, susijusių su jūrininkų samda 
ir įdarbinimu, įgyvendinimą, taip pat 
jūrininkų, kurie yra jos piliečiai arba 
nuolat ar įprastai gyvena jos teritorijoje, 
socialinę apsaugą tiek, kiek tai nustatyta 
šiame straipsnyje. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.3 taisykl÷s 1 dalies reikalavimų. 
 

Pakeitimas  51 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 b straipsnio 2 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2. Kiekviena valstyb÷ nar÷ užtikrina, kad 
būtų laikomasi šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų, taikomų jos 
teritorijoje įsteigtų jūrininkų samdos ir 
įdarbinimo tarnybų veiklai ir praktikai, 
taikydama tikrinimo ir steb÷jimo sistemą 
bei teisines procedūras d÷l licencijų 
išdavimo ir kitų 3 ir 4 dalyse nustatytų 
veiklos reikalavimų pažeidimų. 



 

 
 PE507.348/ 25 

 LT 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.3 standarto 1 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  52 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 b straipsnio 3 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3. Kiekviena valstyb÷ nar÷, kurioje veikia 
viešosios jūrininkų samdos ir įdarbinimo 
tarnybos, užtikrina, kad šios tarnybos 
veiktų tinkamai – gintų ir propaguotų 
jūrininkų darbo teises, kaip tai numatyta 
Direktyvoje 2009/13/EB. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A1.4 standarto 1 dalies 
reikalavimų. 
 

Pakeitimas  53 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 b straipsnio 4 dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4. Atitinkamos valstyb÷s nar÷s 
kompetentinga institucija atidžiai prižiūri 
ir kontroliuoja visas šios valstyb÷s nar÷s 
teritorijoje veikiančias jūrininkų samdos 
ir įdarbinimo tarnybas. Visi šioje 
teritorijoje veikiančių privačių tarnybų 
sertifikatai, licencijos ar panašūs veiklos 
leidimai išduodami ar atnaujinami tik 
patikrinus, ar atitinkama jūrininkų 
samdos ir įdarbinimo tarnyba atitinka 
nacionalin÷s teis÷s aktų reikalavimus. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A1.4 standarto 6 dalies 
reikalavimų. 
 



 

 
 PE507.348/ 26 

 LT 

Pakeitimas  54 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 c straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5c straipsnis 

 Peržiūros sąlyga 

 Nuo susitarimo įsigaliojimo dienos 
Komisija prižiūri, kad jis būtų integruotas 
į Sąjungos teisę ir taikomas visose 
valstyb÷se nar÷se. Komisija imasi visų 
būtinų priemonių tam tikslui pasiekti. 

 

Pakeitimas  55 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 d straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5d straipsnis 

 Ataskaitos 

 Kas penkerius metus Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šios 
direktyvos taikymo ataskaitą. 

 Šioje ataskaitoje pateikiamas valstybių 
narių kaip v÷liavos valstybių veiklos 
įvertinimas ir prireikus joje siūlomos 
papildomos Konvencijos perk÷limo ir 
vykdymo užtikrinimo priemon÷s. 

Pagrindimas 

Būtina skatinti Konvencijos perk÷limą ir su valstyb÷s v÷liava susijusių nuostatų įgyvendinimą. 
Pagal Direktyvos 2009/21/EB 9 straipsnį numatyta reguliariai rengti vertinimo ataskaitas. Taip 
reikia numatyti, kad būtų reguliariai rengiamos šios direktyvos įgyvendinimo vertinimo 
ataskaitos. 
 
 
 


