DIREKTYVOS 2014/112/ES IR NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

2014 m. gruodžio 19 d. Tarybos
direktyva 2014/112/ES, kuria
įgyvendinamas Europos baržų
sąjungos
(EBS),
Europos
laivavedžių organizacijos (ELO)
ir
Europos
transporto
darbuotojų federacijos (ETF)
sudarytas Europos susitarimas
dėl tam tikrų vežimo vidaus
vandens keliais sektoriaus darbo
laiko organizavimo aspektų
PRIEDAS
Europos susitarimas dėl tam
tikrų vežimo vidaus vandens
keliais sektoriaus darbo laiko
organizavimo aspektų
2 dalis
Apibrėžtys
Šiame
susitarime
vartojamų
terminų apibrėžtys:
d) poilsio laikas – laikas, kuris
nėra darbo laikas. Šis terminas
apima poilsio laiką plaukiančioje
arba stovinčioje plaukiojančiojoje
priemonėje ir sausumoje. Trumpos
pertraukos (iki 15 min.) į poilsio
laiką neįskaitomos;
e) poilsio
diena
–
nepertraukiamas 24 valandų poilsio
laikas, kurį darbuotojas praleidžia
pasirinktoje vietoje;

Direktyvos
perkėlimo
lygis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017
m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl
Lietuvos Respublikos darbo kodekso
įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau
– Projektas)

Projektas
Visiškas
1.3.5. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,49. Susisiekimo ministras tvirtina vidaus vandenų
laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimus,
atsižvelgdamas į įgulų darbo ir poilsio režimus.
Visiems laivo įgulos nariams nepertraukiamasis
paros poilsis jų pasirinktoje vietoje (poilsio
diena) suteikiamas atsižvelgiant į vidaus vandenų
laivų eksploatacijos režimus. Poilsio laikas apima
poilsio laiką plaukiančiame arba stovinčiame
vidaus vandenų laive ir sausumoje. Trumpos
pertraukos (iki 15 minučių) į poilsio laiką
neįskaitomos.
Maksimali
vidaus
vandenų
transporto priemonių mobiliųjų darbuotojų (laivo
įgulos) darbo dienos trukmė kartu su pertrauka
pailsėti ir pavalgyti negali būti ilgesnė kaip 14
valandų per parą ir 72 valandos per 7 dienų
laikotarpį. Ilgiausias savaitės darbo laikas naktį yra
42 valandos per 7 dienų laikotarpį. Darbo laikas,
viršijantis nustatytą
darbo laiko trukmę,
nepanaudotas kasdienio poilsio, savaitės poilsio
laikas, poilsio ir švenčių dienų laikas sumuojamas ir
kompensuojamas Darbo ir poilsio laiko ypatumų 5
punkte nustatyta tvarka. Ilgiausia darbo laiko
trukmė apskaitiniu laikotarpiu yra 2 304
valandos (apskaičiuojama iš 52 savaičių atimant
mažiausiai keturias atostogų savaites ir gautą
rezultatą padauginant iš 48 valandų). Jei darbo
santykių trukmė yra trumpesnė nei apskaitinis
laikotarpis, ilgiausias leidžiamas darbo laikas
apskaičiuojamas proporcingai. Už laivo įgulos

3 dalis
Darbo laikas ir atskaitos laikotarpis
3. Ilgiausias darbo laikas atskaitos
laikotarpiu yra 2 304 valandos
(skaičiavimo pagrindas: iš 52 savaičių
atimamos mažiausiai keturios atostogų
savaitės ir rezultatas padauginamas iš
48 valandų). Skaičiuojant vidurkį
mokamų kasmetinių atostogų laikas ir
laikinojo nedarbingumo atostogų
laikas neįskaitomas arba nedaro
įtakos. Taip pat atskaitomas dėl
valstybinių švenčių darbuotojams
priklausantis poilsio laikas.
4. Jei darbo santykių trukmė yra
trumpesnė nei atskaitos laikotarpis,
ilgiausias leidžiamas darbo laikas
apskaičiuojamas pro rata.

narių darbo ir poilsio laiko nustatymą atsako laivo
kapitonas ar vidaus vandenų transporto įmonėje
paskirtas atsakingas asmuo.“
Projektas
Visiškas
1.3.5. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,49. Susisiekimo ministras tvirtina vidaus vandenų
laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimus,
atsižvelgdamas į įgulų darbo ir poilsio režimus.
Visiems laivo įgulos nariams nepertraukiamasis
paros poilsis jų pasirinktoje vietoje (poilsio
diena) suteikiamas atsižvelgiant į vidaus vandenų
laivų eksploatacijos režimus. Poilsio laikas apima
poilsio laiką plaukiančiame arba stovinčiame
vidaus vandenų laive ir sausumoje. Trumpos
pertraukos (iki 15 minučių) į poilsio laiką
neįskaitomos.
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vidaus
vandenų
transporto priemonių mobiliųjų darbuotojų (laivo
įgulos) darbo dienos trukmė kartu su pertrauka
pailsėti ir pavalgyti negali būti ilgesnė kaip 14
valandų per parą ir 72 valandos per 7 dienų
laikotarpį. Ilgiausias savaitės darbo laikas naktį yra
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santykių trukmė yra trumpesnė nei apskaitinis
laikotarpis, ilgiausias leidžiamas darbo laikas
apskaičiuojamas proporcingai. Už laivo įgulos
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