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transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. 
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– Bendras požiūris 

 
 

Įvadas 

 

1. 2012 m. kovo 23 d. Komisija pateikė pirmiau minėtą pasiūlymą Europos Parlamentui ir 

Tarybai.  
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Pasiūlymo turinys 

 

2. 2006 m. vasario 23 d. Tarptautinė darbo organizacija (TDO) priėmė Konvenciją dėl darbo 

jūrų laivyboje (toliau – 2006 m. Konvencija). 2012 m. rugpjūčio 20 d. 30 TDO valstybių 

narių, kurių bendra dalis pasaulio laivyno bendrojoje talpoje yra ne mažiau kaip 

33 procentai, pateikė savo ratifikavimo dokumentus. Todėl 2006 m. Konvencija kaip 

privalomas tarptautinės teisės dokumentas įsigalios 2013 m. rugpjūčio 20 d. 2006 m. 

Konvencijoje išsamiai apibrėžtos visų jūrininkų teisės ir apsauga darbe, nepriklausomai nuo 

jų pilietybės ir laivo vėliavos. Ja siekiama užtikrinti tinkamas darbo sąlygas jūrininkams ir 

sąžiningą konkurenciją kokybės reikalavimus atitinkančių laivų savininkams. Ji taikoma 

tarptautinei laivybai ir reglamentuoja tokius esminius klausimus, kaip minimalūs 

reikalavimai jūrininkams, kad jie galėtų dirbti laive (2006 m. Konvencijos 1 antraštinė 

dalis), įdarbinimo sąlygos (2 antraštinė dalis), apgyvendinimas, poilsio sąlygos, maistas ir 

maitinimas (3 antraštinė dalis), sveikatos apsauga, sveikatos priežiūra, gerovė ir socialinė 

apsauga (4 antraštinė dalis), ir laikymasis ir vykdymas (5 antraštinė dalis).  

 

3. 2008 m. Europos socialiniai partneriai sudarė susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos. 2009 m. 

Taryba priėmė direktyvą, kuria tas susitarimas įgyvendinamas (2009/13/EB). Tačiau 

socialiniai partneriai neturi įgaliojimų į savo susitarimą įtraukti 2006 m. Konvencijos 

vykdymo užtikrinimo nuostatų. Siūloma direktyva siekiama papildyti Direktyvą 2009/13/EB 

įtraukiant minėtos konvencijos vykdymo užtikrinimo nuostatas. Joje pateiktos nuostatos dėl 

atitikties stebėsenos, už atitikties stebėseną atsakingų darbuotojų ir skundų nagrinėjimo bei 

taisomųjų priemonių. 
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Darbas Europos Parlamente 

 

4. Europos Parlamentas tik visai neseniai pradėjo nagrinėti pasiūlymą. 2012 m. balandžio mėn. 
atsakingas Parlamento komitetas – Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, paskyrė 
pranešėją (P. Berès, S&D-Prancūzija). Pirmas pasikeitimas nuomonėmis Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitete įvyko 2012 m. spalio 9 d. Nuomonę pateiks Transporto ir 
turizmo komitetas (pranešėjas: G. Bach, EPP-Liuksemburgas).  

 

5. Balsavimas Užimtumo ir socialinių reikalų komitete numatytas 2013 m. sausio mėn., o 
balsavimas plenariniame posėdyje galėtų įvykti 2013 m. vasario arba kovo mėn. 

 

Darbas Tarybos organuose 

 

6. Laivybos darbo grupė pradėjo nagrinėti pasiūlymą 2012 m. balandžio mėn. pirmininkaujant 
Danijai. Reikėtų pažymėti, kad prie pasiūlymo nebuvo pridėtas poveikio vertinimas.  

 

7. 2012 m. birželio 7 d. pateikta pažangos ataskaita dėl šio pasiūlymo Transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos tarybai 1

. 
 

8. Spalio 4 d. posėdyje Laivybos darbo grupė baigė nagrinėti bendro požiūrio projektą.  
 

9. 2012 m. spalio 12 d. Nuolatinių atstovų komitetas išnagrinėjo bendro požiūrio projektą ir 
išsprendė daugelį likusių neišspręstų klausimų. Tačiau tebesilaikoma tam tikrų išlygų. 

                                                 
1 Dok. 9863/12. 
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Likusios išlygos 

 

10. Slovėnija laikosi bendros išlygos dėl viso pasiūlymo, visų pirma dėl pasirinkto teisinio 

pagrindo. Slovėnijos teigimu, jei siūloma direktyva siekiama įgyvendinti ar net papildyti 

Direktyvą 2009/13/EB (priimtą remiantis EB sutarties 139 straipsnio 2 dalimi, dabar – 

SESV 155 straipsnio 2 dalimi), kuria savo ruožtu užtikrinamas socialinių partnerių 

susitarimo, kuriuo įgyvendinama 2006 m. Konvencija, vykdymas ir jis papildomas, būtų 

buvę logiškiau Direktyvą 2009/13/EC iš dalies pakeisti remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu 

ar bent jau iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/21/EB dėl vėliavos valstybės reikalavimų 

laikymosi. Akivaizdu, kad tai labiau atitiktų teisinio pagrindo pasirinkimo ir geresnio 

reglamentavimo, supaprastinimo ir skaidrumo principus. 

 

11. Malta ir Jungtinė Karalystė laikosi parlamentinio tikrinimo išlygų. 

 

12. Komisija laikosi bendros išlygos. Jos išlyga yra susijusi visų pirma su dviem klausimais. 

Pirma ir svarbiausia yra tai, kad Komisija pasilieka teisę savo poziciją dėl sąvokos 

„atitinkamos 2006 m. Konvencijos dalys“ apibrėžties pareikšti vėliau, nes šioje apibrėžtyje 

nenurodoma, kad 2006 m. Konvencija įgyvendinama Direktyva 2009/13/EB. Anot 

Komisijos, bendro požiūrio projekto 2 straipsnyje pateikta apibrėžtimi turėtų būti daroma 

nuoroda į Sąjungos teisės aktus, o ne į tarptautinę konvenciją, visų pirma dėl to, kad 

Sąjungos socialiniais teisės aktais tam tikrais atvejais užtikrinama didesnio lygio jūrininkų 

apsauga. Antra, Komisija nepritaria 10a konstatuojamosios dalies tekstui, kuriame nurodyta, 

kad Direktyva 2009/21/EB taikoma TJO konvencijoms. Atrodo, kad tai reiškia, kad 

Direktyva 2009/21/EB nebūtų taikoma TDO konvencijoms, pavyzdžiui, 2006 m. 

konvencijai. Komisijos nuomone, Direktyvos 2009/21/EB 8 straipsnis dėl kokybės valdymo 

sistemų yra taikytinas bet kokiai operatyvinei su vėliavos valstybe susijusiai veiklai, 

nepaisant to, ar remiamasi TJO sistemoje priimtomis ar kitomis konvencijomis. Todėl 

Komisija pabrėžia, kad Direktyvos 2009/21/EB 4 konstatuojamoji dalis tiesiogiai nurodo į 

2006 m. Konvenciją. 
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Išvada 

 

13. Tarybos prašoma išnagrinėti ir priimti bendro požiūrio projektą remiantis šios ataskaitos 

priede pateiktu tekstu. 

 
 

___________________ 
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PRIEDAS 
 

Pasiūlymas dėl 
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 

dėl tam tikrų vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi 2006 m. Konvencijos 
dėl darbo jūrų laivyboje ir kad ji būtų vykdoma 

 
(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,  

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį, 

 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,  

 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 2, 

 

pasikonsultavę su Regionų komitetu, 

 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, 

 

kadangi: 

(1) Sąjungos veiksmais jūrų transporto srityje siekiama, be kita ko, gerinti jūrininkų gyvenimo 
ir darbo sąlygas laivuose, saugą ir saugumą jūroje ir taršos įvykus jūrų avarijai prevenciją; 

(2) Sąjunga suvokia, kad dauguma avarijų jūroje įvyksta dėl žmogiškųjų veiksnių, ypač dėl 
nuovargio; 

                                                 
2 OL C 299, 2012 10 4, p. 153. 
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(3) vienas iš pagrindinių Sąjungos saugios laivybos politikos tikslų – uždrausti naudoti 
nustatytų standartų neatitinkančius laivus; 

(4) 2006 m. vasario 23 d. Tarptautinė darbo organizacija priėmė 2006 m. Konvenciją dėl darbo 
jūrų laivyboje (toliau – 2006 m. Konvencija), siekdama sukurti bendrą, darnią ir 
šiuolaikišką priemonę, kuri taip pat apimtų pagrindinius principus, išdėstytus kitose 
tarptautinėse darbo konvencijose; 

(4a) vadovaujantis 2006 m. Konvencijos VIII straipsniu, Konvencija įsigalioja praėjus 
12 mėnesių nuo datos, kai užregistruota, jog ją ratifikavo nemažiau kaip 30 TDO narių, 
kurių laivynai sudaro nemažiau kaip 33 procentus pasaulio laivyno bendro tonažo. Ši 
sąlyga buvo įvykdyta 2012 m. rugpjūčio 20 d. ir Konvencija įsigalios 2013 m. rugpjūčio 
20 d.; 

(5) 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimu 2007/431/EB 3 valstybės narės įgaliotos 2006 m. 
Konvenciją ratifikuoti. Valstybės narės raginamos kuo greičiau ją ratifikuoti;  

(6) 2006 m. Konvencijoje nustatyti minimalūs visuotiniai standartai siekiant užtikrinti visų 
jūrininkų teisę į tinkamas darbo sąlygas, nepaisant jų tautybės ir laivo, kuriame jie dirba, 
vėliavos, taip pat sudaryti vienodas sąlygas; 

(6a) įvairios 2006 m. Konvencijos dalys, susijusios tiek su vėliavos valstybės, tiek su uosto 
valstybės įsipareigojimais, įtraukiamos į atskiras Sąjungos priemones. Šia direktyva 
siekiama įtraukti tam tikras atitikties ir vykdymo užtikrinimo nuostatas, numatytas 2006 m. 
Konvencijos 5 antraštinėje dalyje taikant tas 2006 m. Konvencijos dalis, kurioms 
taikytinos atitikties ir vykdymo nuostatos dar nepriimtos. Šios dalys atitinka 2009 m. 
vasario 19 d. Tarybos direktyvos 2009/13/EB priede išdėstytus punktus 4; 

(7) Direktyva 2009/13/EB įgyvendinamas Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų 
(ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas susitarimas dėl 
2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – Susitarimas). Ši direktyva neturėtų 
turėti įtakos Direktyvos 2009/13/EB nuostatoms; 

(8) […] 

                                                 
3 Sprendimas 2007/431/EB, įgaliojantis valstybes nares Europos bendrijos interesų labui 

ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. darbo jūroje konvenciją (OL L 161, 
2007 6 22, p. 63). 

4 OL L 124, 2009 5 20, p. 30. 
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(9) […] 

(10) į ES teisę įtraukus savanorišką TJO valstybių narių audito sistemą ir nustačius nacionalinių 
jūrų institucijų kokybės sertifikavimą vėliavos valstybės atsakomybė reglamentuojama 
2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/21/EB dėl vėliavos 
valstybės reikalavimų laikymosi 5, tačiau tikslingiau būtų priimti atskirą direktyvą, kurioje 
būtų nustatyti darbo jūrų laivyboje standartai; kartu būtų aiškesni skirtingi tikslai ir 
procedūros , o ši direktyva neturėtų įtakos Direktyvai 2009/21/EB; 

(10a) Direktyvos 2009/21/EB nuostatos taikomos TJO konvencijoms. Bet kuriuo atveju 
valstybės narės galėtų parengti, įgyvendinti ir tvarkyti savo jūrų administracijos veiklos, 
susijusios su vėliavos valstybės įsipareigojimais, operatyvinių sričių, kurioms taikoma ši 
direktyva, kokybės valdymo sistemą; 

(11) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai veiksmingai vykdytų 
jų kaip vėliavos valstybių prisiimtus įsipareigojimus įgyvendinant atitinkamas 2006 m. 
Konvencijos dalis, atitinkančias Direktyvos 2009/13/EB priede išdėstytus elementus. 
Kurdamos veiksmingą stebėjimo mechanizmų, įskaitant patikrinimus, sistemą, valstybės 
narės galėtų prireikus suteikti įgaliojimus viešosioms įstaigoms ar kitoms organizacijoms, 
kaip apibrėžta 2006 m. Konvencijos 5.1.2 taisyklėje ir atsižvelgiant į joje numatytas 
sąlygas; 

(12) […] 

(13) kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsiadiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia 
direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti; 

                                                 
5 OL L 131, 2009 5 28, p. 132. 
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(14) kadangi šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų 2006 m. 
Konvencijos dalių ir jos būtų vykdomos, ji turėtų įsigalioti tą pačią dieną kaip ir 2006 m. 
Konvencija, 

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 

1 straipsnis  

Dalykas 
  

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad valstybės narės veiksmingai 

vykdytų savo, kaip vėliavos valstybių, įsipareigojimus įgyvendinant atitinkamas 2006 m. 

Konvencijos dalis. Ši direktyva nedaro poveikio Direktyvoms 2009/13/EB ir 2009/21/EB.  

 

2 straipsnis  
Apibrėžtys 

 

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys, be atitinkamų Direktyvos 2009/13/EB priede 

išdėstytų apibrėžčių: 

 

„atitinkamos 2006 m. Konvencijos dalys“ – 2006 m. Konvencijos dalys, kurios atitinka 

Direktyvos 2009/13/EB priede išdėstytas nuostatas. 

 

b) […] 
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3 straipsnis 
Atitikties stebėsena 

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų numatyti tinkami stebėsenos mechanizmai, įskaitant 

patikrinimus, ar jūrininkų sąlygos su jų vėliava plaukiojančiuose laivuose atitinka atitinkamus 

2006 m. Konvencijos dalių reikalavimus, ir užtikrina, kad jos toliau atitiktų tuos reikalavimus.  

 

Laivų, kurių bendroji talpa neviršija 200 t ir kurie neplaukioja tarptautiniais maršrutais, atveju 

valstybės narės gali, pasikonsultavusios su suinteresuotomis laivų savininkų ir jūrininkų 

organizacijomis, nuspręsti pritaikyti stebėsenos mechanizmus, įskaitant patikrinimus, kaip išdėstyta 

2006 m. Konvencijos II straipsnio 6 dalyje, kad būtų atsižvelgta į specifines, su tokiais laivais 

susijusias sąlygas. 

 

 
4 straipsnis 

Už atitikties stebėseną atsakingi darbuotojai 
  

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, įpareigoti tikrinti, ar tinkamai įgyvendinamos 

atitinkamos 2006 m. Konvencijos dalys, turi reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, įgaliojimus, 

statusą ir būtų nepriklausomi, nes tai būtina arba pageidaujama, kad jie galėtų atlikti tokį 

patikrinimą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų 2006 m. Konvencijos dalių. 
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5 straipsnis  
Skundų nagrinėjimas ir taisomosios priemonės 

  

1. Jeigu valstybė narė gauna skundą, kuris jai neatrodo akivaizdžiai nepagrįstas, arba gauna 
įrodymų, kad su jos vėliava plaukiojantis laivas nesilaiko atitinkamų 2006 m. Konvencijos 
dalių reikalavimų, arba esama didelių trūkumų įgyvendinant priemones, ta valstybė narė 
imasi veiksmų tokioms aplinkybėms ištirti ir užtikrina, kad būtų imtasi priemonių 
nustatytiems trūkumams pašalinti. 

 

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 teisės aktai, šaltinio, o laivo 
savininkui, laivo savininko atstovui ar laivo operatoriui nepraneša, kad patikrinimas buvo 
atliekamas dėl tokio nusiskundimo ar skundo. 

 

5a straipsnis 
Ataskaitos 

 
Komisija į savo ataskaitas, kurios turi būti rengiamos vadovaujantis Direktyvos 2009/21/EB 

9 straipsniu, įtraukia klausimus, kuriems taikoma ši direktyva. 

 

6 straipsnis 

Perkėlimas į nacionalinę teisę 
 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo .... *. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstą. 

 

                                                 
* OL: prašom įrašyti datą: 18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.  

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje patvirtintų nacionalinės 
teisės nuostatų tekstus. 

 
7 straipsnis  

Įsigaliojimas 
 

Ši direktyva įsigalioja 2006 m. Konvencijos įsigaliojimo dieną.  

 

8 straipsnis  
Adresatai 

 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. 

 

Priimta Briuselyje,  

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 
Pirmininkas Pirmininkas 

 

 


