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Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
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2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ (COM(2013)0798 – C7–
0409/2013 – 2013/0390(COD)) – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palus 20. mai 2015. aasta kirjas õiguskomisjonil vastavalt 
kodukorra artikli 39 lõikele 2 esitada arvamus kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse sobivuse 
kohta.

Komisjoni esitatud1 algne õiguslik alus oli Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 lõige 
2, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt meetmete vastuvõtmist selleks, et 
edendada tööhõivet, parandatud elamis- ja töötingimusi, piisavat sotsiaalkaitset, tööturu 
osapoolte dialoogi, inimressursside arendamist kestva kõrge tööhõive saavutamiseks ja 
tööturult väljatõrjumise tõkestamiseks liikmesriikides.

Institutsioonide vahel kokku lepitud lõpliku kompromissteksti eesmärk on muuta ettepaneku 
õiguslikku alust ja määrata selleks täpsustatult ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt 
b, mis käsitleb direktiivide abil miinimumnõuete vastuvõtmist järkjärguliseks rakendamiseks 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt, koostoimes ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 
punktidega b ja e, mis käsitlevad liikmesriikide meetmete toetamist ja täiendamist liidu poolt 
töötingimuste ning töötajate teavitamise ja ärakuulamise valdkondades.

1 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse meremehi ning millega 
muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ (COM(2013)0798 - 
2013/0390(COD)).
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I - Taust

Ettepaneku eesmärk on tõsta ELi põhiõiguste hartaga tagatud õiguste kaitse taset ELi 
tööõiguses ja tagada kõigile ELi tasandil võrdsed tingimused. 

ELi tööõigust käsitlevaid direktiive kohaldatakse üldiselt kõigi tegevusvaldkondade ja kõigi 
töötajate kategooriate suhtes. Siiski tekib viie direktiivi1 puhul olukord, kus meremehed 
jäävad või võidakse jätta kohaldamisalast välja ilma selge põhjenduseta. Sellest tulenevalt ja 
olenevalt olukorrast riiklikul tasandil võib sellistel väljajätmistel olla negatiivne mõju 
teatavatele põhiõiguste hartaga tagatud õigustele, eriti töötajate õigusele olla ettevõttes 
informeeritud ja ära kuulatud (artikkel 27) ning õigusele omada häid ja õiglasi töötingimusi 
(artikkel 31). 

Mis puudutab võimalust jätta meremehed ülalnimetatud viie direktiivi kohaldamisalast välja, 
siis on liikmesriikide lähenemisviisid praegu üsna lahknevad. Selle tulemusel on mõned 
ettevõtted vabastatud mõnedest teavitamise ja konsulteerimise kohustustest, mis on teistes 
liikmesriikides asuvate konkureerivate ettevõtete jaoks kohustuslikud.

Ettepanekuga muudetakse viit direktiivi, kehtestades meremeeste tingimusteta õiguse 
teavitamisele ja konsulteerimisele, et parandada ettevõtte juhtimist ja vähendada ootamatute 
restruktureerimiste negatiivseid tagajärgi.

Komisjoni ettepaneku kohaselt on muudatuste laadi ja sektoripõhist olemust ning 
menetlusökonoomia põhimõtet silmas pidades kõnealuseid direktiive soovitatav muuta 
üheainsa direktiiviga.

II - Asjakohased aluslepingute artiklid

Komisjoni ettepanekus esitatakse õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kolmanda osa „Liidu sisepoliitika ja -meetmed” X jaotise „Sotsiaalpoliitika” järgmine 
artikkel:

Artikkel 153

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 137)

1. [...]

2. Selleks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/94/EÜ, 22. oktoober 2008,
töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon), ELT L 283,
28.10.2008, lk 36; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/38/EÜ, 6. mai 2009,
Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra 
sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides
(uuesti sõnastatud), ELT L 122, 16.5.2009, lk 28; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/14/EÜ, 11. 
märts 2002, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses, EÜT L 
80, 23.3.2002, lk 29; nõukogu direktiiv 98/59/EÜ, 20. juuli 1998, kollektiivseid koondamisi käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16; nõukogu direktiiv 2001/23/EÜ, 12. 
märts 2001, ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta, EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.
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a) võtta meetmeid, mis on kavandatud liikmesriikidevahelise koostöö edendamiseks 
algatuste abil, mille eesmärk on teadmiste täiendamine, teabe ja parimate tavade 
vahetuse arendamine, uuenduslike lähenemisviiside soodustamine ja kogemustele 
hinnangu andmine, ilma seejuures liikmesriikide õigusnorme ühtlustamata;

b) lõike 1 punktides a–i osutatud valdkondades direktiivide abil vastu võtta 
miinimumnõuded järkjärguliseks rakendamiseks, arvestades igas liikmesriigis 
kehtivaid tingimusi ja tehnilisi eeskirju. Sellistes direktiivides hoidutakse haldus-, 
finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete loomist ja arengut.

Euroopa Parlament ja nõukogu teevad otsuse seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega.

Lõike 1 punktides c, d, f ja g osutatud valdkondades teeb nõukogu otsuse 
seadusandliku erimenetluse kohaselt ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendi ja nimetatud komiteedega.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga teha ühehäälselt otsuse muuta seadusandlik tavamenetlus kehtivaks ka 
käesoleva artikli lõike 1 punktide d, f ja g suhtes.

III - Esitatud õiguslik alus

Nõukoguga saavutatud kokkuleppes on tähtsal kohal järgmine ettepaneku õigusliku aluse 
muudatus, mille eesmärk on seda täpsustada (rõhuasetus lisatud):

Artikkel 153

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 137)

2. Selleks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu:
b) lõike 1 punktides a–i osutatud valdkondades direktiivide abil vastu võtta 
miinimumnõuded järkjärguliseks rakendamiseks, arvestades igas liikmesriigis 
kehtivaid tingimusi ja tehnilisi eeskirju. Sellistes direktiivides hoidutakse haldus-, 
finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete loomist ja arengut.

Euroopa Parlament ja nõukogu teevad otsuse seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega.

Lõike 1 punktides c, d, f ja g osutatud valdkondades teeb nõukogu otsuse 
seadusandliku erimenetluse kohaselt ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendi ja nimetatud komiteedega.

Koos ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punktidega b ja e: 



PE560.759v01-00 4/8 AL\1065723ET.doc

ET

1. Pidades silmas artikli 151 eesmärkide saavutamist, toetab ja täiendab liit 
liikmesriikide meetmeid järgmistes valdkondades:

a) ...

b) töötingimused;

[...]

e) töötajate teavitamine ja ärakuulamine;

ELi toimimise lepingu artikli 151 sõnastus on järgmine (rõhuasetus lisatud):

Artikkel 151

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 136)
 

Pidades silmas sotsiaalseid põhiõigusi, nagu need on määratletud 18. oktoobril 1961 
Torinos allakirjutatud Euroopa sotsiaalhartas ja liidu 1989. aasta hartas töötajate 
sotsiaalsete põhiõiguste kohta, võtavad liit ja liikmesriigid oma eesmärgiks tööhõive 
edendamise ning parandatud elamis- ja töötingimused, et võimaldada nende 
ühtlustamist samal ajal jätkuva parandamisega, piisava sotsiaalkaitse, tööturu 
osapoolte dialoogi, inimressursside arendamise, pidades silmas kestvat kõrget 
tööhõivet ja tööturult väljatõrjumise tõkestamist.
 
Sel eesmärgil rakendavad liit ja liikmesriigid meetmeid, mis võtavad arvesse riigiti 
kehtivate tavade mitmekesisust, eriti lepinguliste suhete vallas, ja vajadust säilitada 
liidu majanduse konkurentsivõime.
 
Nad usuvad, et niisugune areng ei tulene ainult siseturu toimimisest, mis soodustab 
sotsiaalsüsteemide ühtlustamist, vaid ka aluslepingutega sätestatud menetlustest ning 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamisest.

IV – Kohtupraktika

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 
valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 
kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu”.1 Vale õigusliku aluse valik võib seega olla 
kõnealuse õigusakti tühistamise põhjuseks.

ELi toimimise lepingu artikkel 153 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 137) moodustab 
aluslepingus õigusliku aluse siseriiklike õigusnormide ühtlustamiseks sotsiaalpoliitika 
valdkonnas.2 Lõigetega 1 ja 2 antakse liidule volitused toetada ja täiendada liikmesriikide 

1 Otsus kohtuasjas C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; 
otsus kohtuasjas C-440/05: komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; otsus kohtuasjas C-411/06: komisjon 
vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585.
2 Vt otsust kohtuasjas C-343/08: Euroopa Komisjon vs. Tšehhi Vabariik, EKL 2010, lk I-00275, punkt 67, mis 
puudutab artikli 153 eelkäijat ehk EÜ asutamislepingu artiklit 137; vt arvamust 2/91 Rahvusvahelise 
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meetmeid ELi toimimise lepingu artikli 151 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 136) 
eesmärkide saavutamiseks.1

ELi toimimise lepingu artikli 153 lõikega 1 seoses on väljakujunenud kohtupraktika, et mõiste 
„töötingimused” võib hõlmata töötasu ja pensionidega seonduvat sellises ulatuses, et see ei 
tähenda liidu miinimumpalga kehtestamist.2

Pealegi viitab ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt b „asjaolule, et [...] tuleb 
arvesse võtta väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate majandushuvide eripära, kuid see ei 
takista nende ettevõtjate suhtes siduvate meetmete kehtestamist”.3 

V - Lõpliku kompromissi eesmärk ja sisu

Lõpliku kompromissi põhjenduses 13 tuletatakse meelde, et „[d]irektiiv on kooskõlas 
põhiõigustega ja järgib Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti 
töötajate õigust olla ettevõttes informeeritud ja ärakuulatud ja õigust omada häid ja õiglasi 
töötingimusi. Käesolevat direktiivi tuleb rakendada kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.” 

Lisaks kinnitab põhjendus 4, et „[v]äljajätmised ja/või nende rakendamise võimalus võivad 
piirata või takistada meremeestel täielikult kasutada oma õigusi, nagu õigus teavitamisele ja 
konsulteerimisele ning õigus omada häid ja õiglasi töötingimusi.”

Põhjenduses 9 on ette nähtud, et „[v]õttes arvesse viimaste aastate tehnoloogilist arengut, 
eelkõige kommunikatsioonitehnoloogia alal, tuleks ajakohastada teavitamist ja 
konsulteerimist käsitlevaid nõudeid ning neid tuleks kohaldada kõige asjakohasemal viisil, 
sealhulgas kasutades uusi kaugside tehnoloogiaid ning suurendades interneti kättesaadavust ja 
tagades selle mõistliku kasutamise laeva pardal, et parandada käesoleva direktiivi 
rakendamist.”

Lõpuks on põhjenduses 11 sõnaselgelt öeldud, et „[d]irektiiv aitab saavutada ELTL artiklis 
151 sätestatud eesmärke”, samal ajal kui põhjenduses 13 väljendatakse ühemõtteliselt, et 
direktiivi eesmärk on „parandada meremeeste töötingimusi ning nende teavitamist ja 
konsulteerimist”.

Selle eesmärgi saavutamiseks muudetakse direktiiviga viit tööõigust käsitlevat direktiivi, 
jättes välja „väljajätmised ja/või nende rakendamise võimalus[e, kui see] ei ole objektiivsete 
asjaoludega põhjendatud ning kui meremehi ei kohelda võrdselt” (ettepaneku põhjendus 12, 
nüüd sisaldub selle põhiolemus lõpliku kompromissi põhjendustes 4 ja 15). 

Tööorganisatsiooni kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitleva konventsiooni nr 170 kohta, EKL 1993, lk 
I-01061, punkt 17.
1 Vt otsust kohtuasjas C-13/05: Sonia Chacón Navas vs. Eurest Colectividades SA, EKL 2006, lk I-06467, punkt 
4, mis puudutab artikli 153 eelkäijat ehk EÜ asutamislepingu artiklit 137.
2 Otsus kohtuasjas C-268/06: Impact vs. Minister for Agriculture and Food ja teised, EKL 2008, lk I-02483, 
punkt 35, mis puudutab artikli 153lõike 1 punkti b eelkäijat ehk EÜ asutamislepingu artikli 137 lõiget 1.
3 Otsus liidetud kohtuasjades C-184/02 ja C-223/02: Hispaania ja Soome vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, 
EKL 2004, lk I-07789, punkt 72, mis puudutab artikli 153 eelkäijat ehk EÜ asutamislepingu artikli 137 lõiget 2.
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Täpsemalt kõrvaldatakse esitatud direktiiviga võimalus jätta kasumiosa eest töötavad kalurid 
välja tööandja maksejõuetuse direktiivi kohaldamisalast (artikkel 1), jätta laevapered välja 
Euroopa töönõukogu direktiivi kohaldamisalast (artikkel 2), jätta merelaevade meeskonnad 
välja kollektiivsete koondamiste direktiivi kohaldamisalast (artikkel 4) ning jätta 
territooriumil, kus kehtib alusleping, asuvad merelaevad välja ettevõtete ülemineku direktiivi 
kohaldamisalast (artikkel 5). 

Samuti nähakse ettevõtete ülemineku direktiivi puhul ette võimalus teha erandeid 
„järelemõtlemisaega” käsitlevate sätete kohaldamisest, „kui kavandatud kollektiivne 
koondamine toimub ülevõtmise tagajärjel, mille objektiks on üksnes üks laev või mitu laeva 
või kui tööandja omab ainult ühte laeva” (artikkel 4).

VI - Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Võttes arvesse asjaolu, et ettepaneku eesmärk ja sisu on direktiivi abil toetada ja täiendada 
liikmesriikide meetmeid seoses 1) meremeeste töötingimustega ning 2) meremeeste õigusega 
teavitamisele ja konsulteerimisele ELi toimimise lepingu artikli 151 sotsiaalpoliitika 
eesmärkide saavutamiseks, on sobiv õiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 153 lõige 2.

Esitatud direktiivi eesmärk on muuta viit kehtivat direktiivi, et parandada meremeeste 
töötingimusi ning nende õigust teavitamisele ja konsulteerimisele, kõrvaldades selleks 
meremeeste väljajätmise või meremeeste väljajätmise võimaluse kõnealuse viie direktiivi 
kohaldamisalast. 

Direktiiv 2008/94/EÜ ehk tööandja maksejõuetuse direktiiv põhineb EÜ asutamislepingu 
artikli 137 lõikel 2, mis vastab nüüd ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punktile b, ning 
mille eesmärk on „ühenduse töötajate elu- ja töötingimuste” parandamine1, mis on praegu 
hõlmatud ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punktiga b.

Direktiiv 2009/38/EÜ ehk Euroopa töönõukogu direktiiv põhineb EÜ asutamislepingu artiklil 
137 (nüüd ELi toimimise lepingu artikkel 153) ning selle „eesmärk on toetada ja täiendada 
liikmesriikide meetmeid töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise valdkonnas”2, mis 
on praegu tagatud ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punktiga e.

Direktiiv 2002/14/EÜ ehk teavitamise ja konsulteerimise direktiiv põhineb EÜ 
asutamislepingu artikli 137 lõikel 2 (nüüd ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt b) 
ning selle eesmärk on „edendada ja tõhustada teavitamist ja nõustamist ettevõtte tööhõive 
olukorra ja arvatavate arengute ning kui tööandja hinnangust ilmneb, et ettevõtte töökohad 
võivad olla ohus, võimalike ennetusmeetmete asjus, eriti mis puutub töötajate koolitusse ja 
kutseoskuste arendamisse, et korvata negatiivseid arenguid või nende tagajärgi ning 
tugevdada nende töötajate tööalast konkurentsi- ja kohanemisvõimet, keda olukord 
tõenäoliselt mõjutab”3, mis vastab ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punktile e.

Direktiiv 98/59/EÜ ehk kollektiivsete koondamiste direktiiv põhineb õigusnormide 
ühtlustamise üldisel pädevusel, täpsemalt EÜ asutamislepingu artiklil 100 (nüüd ELi 

1 Põhjendus 2.
2 Põhjendus 9.
3 Põhjendus 8.



AL\1065723ET.doc 7/8 PE560.759v01-00

ET

toimimise lepingu artikkel 115), mis nõuab nõukogus ühehäälsust. Direktiivi põhjenduses 6 
tuletatakse meelde, et „ühenduse töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta, mille on vastu 
võtnud 11 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid Euroopa Ülemkogus Strasbourgis 9. 
detsembril 1989, sätestab muu hulgas punkti 7 esimese lõigu esimeses lauses ja teises lõigus; 
punkti 17 esimeses lõigus; ja punkti 18 kolmandas taandes:

„7. Siseturu väljakujundamine peab viima Euroopa Ühenduse töötajate elu- ja 
töötingimuste paranemisele (…).
Paranemine peab vajaduse korral hõlmama tööõiguse teatavaid aspekte nagu 
kollektiivsete koondamiste kord ja pankrotid.
(. . .)
17. Töötajate teavitamist, konsulteerimist ja nende osalust peab arendama 
asjakohasel viisil, arvestades eri liikmesriikides valitsevaid tavasid.
(. . .)
18. Teavitamist, konsulteerimist ja osalust tuleb rakendada õigeaegselt, eelkõige 
järgmistel juhtudel:
( —…)
( —…)
- kollektiivsed koondamised; ( —…)”; 

EÜ asutamislepingut muudeti Amsterdami lepinguga, millega toodi sisse XI jaotis (nüüd X 
jaotis) sotsiaalpoliitika kohta ja kehtestati sellega uus spetsiifiline õiguslik alus 
sotsiaalvaldkonna meetmete jaoks. Sellest tulenevalt on ELi toimimise lepingu artikli 153 
lõike 2 punkt b nüüd spetsiifiline ja sobiv alus õigusaktidele, mille eesmärk on parandada 
töötingimusi ning õigust teavitamisele ja konsulteerimisele. Sellest tulenevalt peaks direktiiv, 
mis muudab direktiivi 98/59/EÜ, kasutama alusena nimetatud artiklit1 koostoimes ELi 
toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punktidega b ja e, milles viidatakse vastavalt 
töötingimustele ning töötajate teavitamisele ja konsulteerimisele.

Direktiiviga 2001/23/EÜ ehk ettevõtete ülemineku direktiiviga kodifitseeriti nõukogu 14. 
veebruari 1977. aasta direktiiv 77/187/EMÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. 
Kodifitseeriva direktiivi põhjenduse 6 kohaselt võttis nõukogu „1977. aastal vastu direktiivi 
77/187/EMÜ, et soodustada nende asjakohaste siseriiklike õigusaktide ühtlustamist, millega 
tagatakse töötajate õiguste kaitse ja nõutakse, et võõrandajad ja omandajad teavitaksid 
töötajate usaldusisikuid ja konsulteeriksid nendega aegsasti” ning seega oli selle aluseks EÜ 
asutamislepingu artikkel 94 (endine artikkel 100), mis on nüüd tegelikult ELi toimimise 
lepingu artikkel 115. Sellest tulenevalt ja arvestades sotsiaalpoliitika meetmete spetsiifilist 
õiguslikku alust, mis võeti kasutusele pärast Amsterdami lepingut, on direktiivi 2001/23/EÜ 
muutmiseks sobiv õiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt b2 koostoimes 
ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike1 punktiga e töötajate teavitamise ja nendega 
konsulteerimise kohta.

VII - Järeldus ja soovitus

1 Vt otsust kohtuasjas C-84/94: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik vs. Euroopa Liidu Nõukogu, EKL 
1996, lk I-05755, punkt 12.
2 Vt eelmist.
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Eeltoodud analüüsi arvesse võttes ja kuna kõik viis direktiivi, mida kavatsetakse muuta, 
kuuluvad sotsiaalpoliitika valdkonda ja nende eesmärk on toetada ja täiendada liikmesriikide 
meetmeid seoses töötingimustega või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimisega, 
moodustab ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt b koos artikli 153 lõike 1 
punktidega b ja e sobiva õigusliku aluse esitatud direktiivile, milles käsitletakse meremehi 
ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 
2001/23/EÜ. 

Õiguskomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 16. juuni 2015. aasta koosolekul. Sellel 
koosolekul otsustas õiguskomisjon ühehäälselt1 soovitada tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil 
hõlmata esitatud direktiivi (milles käsitletakse meremehi ning millega muudetakse direktiive 
2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ) õiguslikku alusesse ELi 
toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt b koostoimes ELi toimimise lepingu artikli 153 
lõike 1 punktidega b ja e.
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