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PAKEITIMAI 001-023  
pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

 

Pranešimas 
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Jūrininkai 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį 

Europos Parlamentas ir Taryba, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros 

procedūros, gali direktyvomis nustatyti 

būtinus laipsniško įgyvendinimo 

reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, 

darbuotojų apsaugą nutraukus darbo 

sutartį, darbuotojų informavimą ir 

konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, 

siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir 

užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose 

privaloma vengti nustatyti 

administracinius, finansinius ir teisinius 

apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir 

vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą; 

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį 

Europos Parlamentas ir Taryba, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros 

procedūros, gali direktyvomis nustatyti 

būtinus laipsniško įgyvendinimo 

reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, 

darbuotojų apsaugą nutraukus darbo 

sutartį, darbuotojų informavimą ir 

konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, 

siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir 

užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose 

privaloma vengti užkrauti pernelyg dideles 

išlaidas, nustatyti administracinius, 

finansinius ir teisinius apribojimus, 

galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių 

įmonių ir šeimos įmonių kūrimą ir 

plėtojimą, nes šios įmonės, sukuriančios 

85 proc. visų naujų darbo vietų Europos 

Sąjungoje, yra tvaraus ir integracinio 

ekonomikos augimo varomoji jėga;  
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) jau 2006 m. Komisijos žaliojoje 

knygoje „Link Europos Sąjungos būsimos 

jūrų politikos“ pabrėžta, kaip svarbu 

nustatyti integruotą teisinę sistemą, kad šį 

sektorių būtų galima padaryti 

konkurencingesnį; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) jei nėra objektyvių priežasčių išimtims 

ir (arba) galimybei jas taikyti pateisinti, jos 

turėtų būti panaikintos; 

(3) jei nėra objektyvių priežasčių išimtims 

ir (arba) galimybei jas taikyti pateisinti, be 

to, jeigu dėl tų išimčių jūrininkai atsiduria 

diskriminacinėje padėtyje, tokias išimtis 

numatančios priemonės turėtų būti 

panaikintos;  

 

Pakeitimas 4 

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) dėl dabartinės teisinės padėties, iš 

dalies susidariusios todėl, kad jūrininko 

profesija specifinė, 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, ar ne. Dauguma 

valstybių narių tas išimtis ir nukrypti 

leidžiančias nuostatas taikė retai, o 

aštuonios valstybės narės1a visiškai jų 
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nenaudoja ir taiko jūrininkams 

kolektyvines sutartis, kuriose nustatyta 

tam tikro lygio apsauga. Be to, 2013 m. 

rugpjūčio mėn. įsigaliojus TDO 

konvencijai dėl darbo jūrų laivyboje, buvo 

žengtas teisingas žingsnis tarptautiniu 

mastu užtikrinant vienodas sąlygas tam 

tikrų (bet ne visų) darbuotojų teisių 

srityje. Be to, dėl išimčių gali būti 

iškreipta konkurencija tarp valstybių 

narių, todėl tam reikia užkirsti kelią, o 

Sąjungoje turi būti užtikrintos vienodos 

veiklos sąlygos; 

 __________________ 

 1a Bulgarija, Čekijos Respublika, Ispanija, 

Prancūzija, Austrija, Lenkija, Slovėnija ir 

Švedija. 

 

Pakeitimas 5 

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; 

(7) ši direktyva visiškai atitinka mėlynąją 

knygą, kurioje pabrėžiama būtinybė didinti 

jūrų sektoriaus darbo vietų skaičių ir 

kokybę Europos piliečiams ir gerinti darbo 

sąlygas laivuose, be kita ko, investuojant į 

mokslinius tyrimus, švietimą, mokymą, 

sveikatą ir saugą; 

_________________  

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

galutinis. 

 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) ši direktyva taip pat atitinka strategiją 

„Europa 2020 m.“ ir jos užimtumo tikslus 

bei strategiją, kurią Komisija pateikė savo 
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komunikate pavadinimu „Naujų įgūdžių 

ir darbo vietų darbotvarkė. Europos 

pastangos kiekvienam suteikti darbą“1a; 

 __________________ 

 1a  COM(2010) 682. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7b) kaip nurodyta Komisijos komunikate 

„Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų ir 

jūrininkystės sektoriaus augimo 

galimybės“, mėlynojoje ekonomikoje yra 

sukurta apie 5,4 mln. darbo vietų, o 

bendros pridėtinės vertės per metus 

sukuriama beveik už 500 mlrd. eurų1a; 

 __________________ 

 1a (COM(2012) 494). 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (8a) jūrų ir žuvininkystės sektoriaus 

socialiniai partneriai sudarė susitarimą, 

kuris labai svarbus siekiant tinkamai 

įgyvendinti šią direktyvą. Tame susitarime 

užtikrinamas tinkamas būtinybės gerinti 

jūrininkų darbo sąlygas ir poreikio 

atsižvelgti į atitinkamo sektoriaus 

ypatumus balansas; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) atsižvelgiant į pastarųjų metų 

technologijų plėtrą, ypač susijusią su ryšių 

technologijomis, turėtų būti atnaujinti 

teisės į informaciją ir konsultacijas 

reikalavimai; 

(9) atsižvelgiant į pastarųjų metų 

technologijų plėtrą, ypač susijusią su ryšių 

technologijomis, teisės į informaciją ir 

konsultacijas reikalavimai turėtų būti 

atnaujinti ir taikomi tinkamiausiu būdu, 

be kita ko, pasitelkiant naujas nuotolinio 

ryšio technologijas; 

 

Pakeitimas 10 

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, 98/59/EB ir (arba) 

2001/23/EB. Šios direktyvos nuostatų 

perkėlimu neturėtų būti pateisinamas joks 

konkrečioje valstybėje narėje jau 

nusistovėjusios padėties pablogėjimas; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (11a) jūrininkai turi teisę į saugią ir 

patikimą, saugos standartus atitinkančią 

darbo vietą, jiems turėtų būti suteiktos 

teisingos įdarbinimo sąlygos ir tinkamos 

gyvenimo bei darbo sąlygos, įskaitant 

socialinę apsaugą ir profesinį mokymą;  
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Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) 2006 m. konvencijoje dėl darbo jūrų 

laivyboje numatyta jūrininkų teisė į 

tinkamas darbo sąlygas įvairiais 

aspektais, taip pat numatytos nuoseklios 

visų jūrininkų, nepriklausomai nuo jų 

pilietybės ir to, su kokia vėliava plaukioja 

laivas, teisės ir apsauga darbe. Šios 

konvencijos tikslas – taikant ją pasauliniu 

mastu pasiekti tinkamas jūrininkų darbo 

sąlygas ir užtikrinti sąžiningą laivų 

savininkų konkurenciją; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (11c) Sąjunga turėtų nuolat siekti gerinti 

darbo ir gyvenimo sąlygas laivuose ir 

išnaudoti inovacijų galimybes, kad jūrų 

sektorius taptų patrauklesnis Sąjungos 

jūrininkams, įskaitant jaunus 

darbuotojus. Todėl Komisija turėtų 

parengti darbotvarkę, kuri padėtų 

motyvuoti jaunimą imtis veiklos šiame 

sektoriuje; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 d konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (11d) Sąjunga turėtų siekti gerinti 

internetinį ryšį laivuose, pavyzdžiui, 

gerindama prieigą prie interneto ir 

užtikrindama jo tinkamą naudojimą 

laivuose, kad būtų galima geriau 
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įgyvendinti direktyvas 2008/94/EB, 

2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 

2001/23/EB, kurias iš dalies keičia ši 

direktyva; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 a punktas (naujas) 

Direktyva 2009/38/EB 

10 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) 10 straipsnis papildomas šia dalimi: 

 „4a. Specialaus derybų organo ar 

Europos darbų tarybos narys arba jo 

atstovas, kuris yra jūrų laivo įgulos narys, 

turi teisę dalyvauti specialaus derybų 

organo arba Europos darbų tarybos 

posėdyje ar bet kuriame kitame posėdyje 

taikant pagal 6 straipsnio 3 dalį nustatytą 

procedūrą, jeigu jis tuo metu, kai vyksta 

posėdis, nėra išplaukęs į jūrą arba nėra 

valstybės, kuri nėra įmonės buveinės 

valstybė, uoste. 

 Posėdžiai, kai tik įmanoma, suplanuojami 

taip, kad būtų sudarytos palankesnės 

sąlygos dalyvauti nariams, kurie yra jūrų 

laivų įgulų nariai. 

 Siekiant užtikrinti kuo didesnes 

darbuotojų atstovavimo galimybes, jei 

specialiojo derybų organo arba Europos 

darbų tarybos narys arba jo atstovas, 

kuris yra jūrų laivo įgulos narys, neturi 

galimybės atvykti į posėdį, kai tai 

įmanoma, naudojamasi naujomis 

informacinėmis ir ryšių technologijomis.“ 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2002/14/EB 

3 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: 3 straipsnio 3 dalis išbraukiama. 

„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.“ 

 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 punktas  

Direktyva 98/59/EB 

1 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 1 dalyje įterpiamas c punktas:  

„c) „perdavimas“ aiškinamas pagal 

Direktyvą 2001/23/EB.“ 

 

b) 1 straipsnio 2 dalies c punktas 

išbraukiamas.  

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

išbraukiamas.  

 

Pakeitimas 18 

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, 

darbdavys apie tai praneša valstybės, su 

kurios vėliava laivas plaukioja, 

kompetentingai institucijai.“ 
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Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 98/59/EB 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) 4 straipsnyje įterpiama 1a dalis: Išbraukta. 

„1a. 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 

 

a) perduodamas išimtinai vienas arba keli 

jūrų laivai, 

 

b) darbdavys eksploatuoja tik vieną jūrų 

laivą.“ 

 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2001/23/EB 

1 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) 2 dalis pakeičiama taip: Išbraukta. 

„2. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 3 

dalies tais atvejais, kai perduodama 

įmonė, verslas arba įmonės ar verslo dalis 

yra Sutarties taikymo teritorinėje 

erdvėje.“ 

 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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5 straipsnio 2 punktas 

Direktyva 2001/23/EB 

1 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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. Ši direktyva taikoma jūrų laivo 

perdavimui, susijusiam su įmonės, verslo 

arba įmonės ar verslo dalies, kaip 

apibrėžta 1 ir 2 dalyse, perdavimu, jeigu 

perėmėjas yra Sutarties taikymo 

teritorinėje erdvėje arba jeigu perduodama 

įmonė, verslas arba įmonės ar verslo dalis 

lieka Sutarties taikymo teritorinėje 

erdvėje. 

 Ši direktyva netaikoma, jeigu 

perduodamas išimtinai vienas arba keli 

jūrų laivai. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 2001/23/EB 

1 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) Įterpiama 4 dalis: Išbraukta. 

„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.“ 

 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad šiai 

direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir 

1. Valstybės narės užtikrina, kad šiai 

direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir 
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kiti teisės aktai įsigaliotų per 5 metus nuo 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 

Valstybės narės nedelsdamos pateikia 

Komisijai šių nuostatų tekstus. 

kiti teisės aktai įsigaliotų per dvejus metus 

nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 

Valstybės narės nedelsdamos pateikia 

Komisijai šių nuostatų tekstus. 

 

 


