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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyysi 20. toukokuuta 2015 päivätyllä kirjeellä 
työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta 
lausuntoa edellä mainitun ehdotuksen oikeusperustan asianmukaisuudesta.

Komission alun perin ehdottama oikeusperusta1 oli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 153 artiklan 2 kohta, jossa määrätään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston toimenpiteistä, joiden tavoitteena on työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen 
kohentaminen, riittävä sosiaalinen suojelu, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, inhimillisten 
voimavarojen kehittäminen pysyvästi korkean työllisyystason saavuttamiseksi sekä 
syrjäytymisen torjuminen jäsenvaltioissa.  

Toimielinten kesken aiemmin sovitun lopullisen kompromissitekstin tarkoituksena on 
muuttaa ehdotuksen oikeusperustaksi täsmentämisen vuoksi SEUT-sopimuksen 153 artiklan 
2 kohdan b alakohta, joka koskee asteittaisen täytäntöönpanon vähimmäisvaatimusten 
vahvistamista direktiivein tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen yhdessä työntekijöiden 
työoloja ja heille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien jäsenvaltioiden toimien 
tukemista ja täydentämistä koskevien SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan b ja 
e alakohdan kanssa.        

1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 
98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta COM(2013)0798 -  2013/0390(COD)).
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I – Taustaa

Tällä ehdotuksella pyritään parantamaan EU:n perusoikeuskirjan EU:n työlainsäädännössä 
takaamien oikeuksien suojaamisen tasoa ja varmistamaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:n tasolla. 

EU:n työlainsäädäntö on yleisesti sovellettavissa kaikkiin toimialoihin ja kaikkiin 
työntekijäryhmiin. Tästä huolimatta merenkulkijat jäävät tai voidaan sulkea viiden direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle1 ilman mitään erityistä perustetta. Kansallisen tason tilanteen 
mukaan poikkeuksilla voi siis olla kielteinen vaikutus useisiin perusoikeuskirjassa taattuihin 
oikeuksiin, erityisesti tiedottamista ja kuulemista yrityksen sisällä koskevaan oikeuteen 
(27 artikla) sekä oikeudenmukaisia ja kohtuullisia työoloja ja työehtoja koskevaan oikeuteen 
(31 artikla). 

Tällä hetkellä jäsenvaltiot suhtautuvat hyvin eri tavoin mahdollisuuteen jättää merenkulkijat 
näiden viiden direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.  Tämän vuoksi tietyt tiedottamiseen ja 
kuulemiseen liittyvät vaatimukset eivät sido tiettyjä yrityksiä, kun taas toisista jäsenvaltioista 
käsin toimiville yrityksille ne ovat pakollisia. 

Ehdotuksella muutetaan viittä direktiiviä tunnustamalla merenkulkualan työntekijöiden 
ehdoton oikeus tiedotukseen ja kuulemiseen, jotta parannetaan yritysten hallintoa ja 
vähennetään äkillisten rakenneuudistusten kielteisiä seurauksia.

Komission ehdotuksen mukaan muutosten luonnetta ja niiden alakohtaisuutta sekä menettelyn 
tehokkuuden periaatetta ajatellen olisi suotavaa muuttaa viittä direktiiviä ainoastaan yhtä 
direktiiviä käyttämällä.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Seuraavaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannessa osassa osastossa X 
“sosiaalipolitiikka” olevaa artiklaa, jonka otsikkona on unionin sisäiset politiikat ja toimet, 
esitetään komission ehdotuksessa oikeusperustaksi:   

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden 
suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto), EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36; 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta 
yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaatiminen) EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28; Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä, EYVL L 80, 23.3.2002, 
s. 29; neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16; neuvoston direktiivi 
2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen 
taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).
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153 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 137 artikla)

1. [...]

2. Tätä varten Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat:

(a) toteuttaa toimenpiteitä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi aloittein, 
joilla pyritään parantamaan tiedon saantia, kehittämään tiedon ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa, edistämään innovatiivisia lähestymistapoja ja arvioimaan 
kokemuksia ja jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 
yhdenmukaistamista;

(b) antaa 1 kohdan a–i alakohdassa tarkoitetuilla aloilla direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion edellytykset ja kussakin jäsenvaltiossa voimassa oleva tekninen sääntely. 
Näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 
oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten 
perustamista taikka niiden kehittämistä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät ratkaisunsa tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden 
komiteaa kuultuaan.

Edellä 1 kohdan c, d, f ja g alakohdassa tarkoitetuilla aloilla neuvosto tekee 
ratkaisunsa yksimielisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä Euroopan 
parlamenttia ja mainittuja komiteoita kuultuaan.

Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan päättää tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisesta 1 kohdan d, f ja 
g alakohtiin.

III – Ehdotettu oikeusperusta

Seuraava ehdotuksen oikeusperustaan täsmentämisen vuoksi tehty muutos sisältyy neuvoston 
kanssa tehtyyn sopimukseen (alleviivaukset lisätty):  

153 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 137 artikla)

2. Tätä varten Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat:
(b) antaa 1 kohdan a–i alakohdassa tarkoitetuilla aloilla direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion edellytykset ja kussakin jäsenvaltiossa voimassa oleva tekninen sääntely. 
Näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 
oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten 
perustamista taikka niiden kehittämistä.
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Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät ratkaisunsa tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden 
komiteaa kuultuaan.

Edellä 1 kohdan c, d, f ja g alakohdassa tarkoitetuilla aloilla neuvosto tekee 
ratkaisunsa yksimielisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä Euroopan 
parlamenttia ja mainittuja komiteoita kuultuaan.

Yhdessä SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdan kanssa: 

1. Edellä 151 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi unioni tukee ja 
täydentää jäsenvaltioiden toimintaa seuraavilla aloilla:

(a) ...

(b) työolot;

[...]

(e) tiedottaminen työntekijöille ja työntekijöiden kuuleminen;

SEUT-sopimuksen 151 artiklassa todetaan seuraavaa (alleviivaukset lisätty):

151 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 136 artikla)
 

Unionin ja jäsenvaltioiden tavoitteena on, ottaen huomioon sosiaaliset perusoikeudet 
sellaisina kuin ne ovat Torinossa 18 päivänä lokakuuta 1961 allekirjoitetussa 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia 
perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa, työllisyyden edistäminen, elin- ja 
työolojen kohentaminen siten, että olojen yhtenäistäminen olisi mahdollista niitä 
kohennettaessa, riittävä sosiaalinen suojeleminen, työmarkkinaosapuolten välinen 
vuoropuhelu, inhimillisten voimavarojen kehittäminen tarkoituksena saavuttaa korkea 
ja kestävä työllisyystaso, ja syrjäytymisen torjuminen.
 
Tätä varten unioni ja jäsenvaltiot panevat täytäntöön toimenpiteet, joissa otetaan 
huomioon kansallisten käytäntöjen erot, erityisesti sopimussuhteissa, sekä tarve 
säilyttää unionin talouden kilpailukyky.
 
Unioni ja jäsenvaltiot katsovat, että tällainen kehitys seuraa paitsi siitä 
sisämarkkinoiden toiminnasta, joka edistää sosiaalisten järjestelmien 
yhdenmukaistamista, myös perussopimuksissa määrätyistä menettelyistä sekä lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.
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IV – Oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan “yhteisön toimen 
oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 
ja sisältö”1. Virheellisen oikeusperustan valinta voi näin ollen olla peruste kyseisen toimen 
kumoamiselle.

SEUT-sopimuksen 153 artikla (entinen EY:n perustamissopimuksen 137 artikla) on 
perussopimusten oikeusperusta kansallisten säädösten lähentämisessä sosiaalipolitiikan 
alalla2; sen 1 ja 2 kohdassa annetaan unionille valta tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia 
SEUT-sopimuksen 153 artiklassa (entinen EY:n perustamissopimuksen 137 artikla) 
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi3.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdassa ilmaus 
työolosuhteet voi sisältää palkka- ja eläkeasiat sillä rajoituksella, että unionin minimipalkkaa 
ei vahvisteta4.   

SEUT-sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan b alakohta “tietysti merkitsee sitä, että otetaan 
huomioon pienten ja keskisuurten yritysten erityiset taloudelliset intressit, mutta tämä ei estä 
sitä, että nämä yritykset olisivat velvoittavien toimenpiteiden kohteena”.5 

V – Lopullisen kompromissin tarkoitus ja sisältö

Lopullisen kompromissitekstin johdanto-osan 13 kappaleessa muistutetaan, että “tässä 
direktiivissä kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia 
ja periaatteita, erityisesti tiedottamista ja kuulemista yrityksen sisällä koskeva oikeutta sekä 
oikeudenmukaisia ja kohtuullisia työoloja ja työehtoja koskevaa oikeutta. Tämä direktiivi on 
pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.” 

Lisäksi johdanto-osan 4 kappaleessa muistutetaan, että poikkeusten olemassaolo ja/tai 
poikkeusten tekemisen mahdollisuus saattavat kuitenkin estää tai rajoittaa merenkulkualan 
työntekijöiden mahdollisuutta nauttia täysin oikeudestaan saada tietoja ja tulla kuulluksi sekä 
oikeudestaan oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin.

Johdanto-osan 9 kappaleessa todetaan, että kun otetaan huomioon viime vuosien teknologinen 
kehitys etenkin viestintäteknologian alalla, tiedottamisen ja kuulemisen vaatimuksia tulisi 
päivittää ja soveltaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, myös käyttämällä uutta 

1 Asia C-45/86 komissio v.  neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta. Asia C-440/05 komissio 
v. neuvosto, Kok. 2007 I-9097. asia C-411/06 komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585.
2 Katso asia C-343/08, Euroopan komissio v. Tšekin tasavalta, Kok. 2010, I-00275, s. 67, 153 artiklaa edeltäneen 
määräyksen, EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan osalta;      Katso lausunto 2/91 Kansainvälisen 
työjärjestön työssä käytettävien kemikaalien turvallisuutta koskevan yleissopimuksen nro 170 [1993] Kok. 
I-01061, s. 17.
3 Katso asia C-13/05 Sonia Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA [2006] Kok. I-06467, s. 4, 153 artiklaa 
edeltäneen määräyksen, EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan osalta.
4 Asia C-268/06 Impact v. maatalous- ja elintarvikeministeriö  [2008] Kok. I-02483, s. 35, 153 artiklaa 
edeltäneen määräyksen, EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan osalta.
5 Yhdistetyt asiat C-184/02 ja C-223/02 Espanja ja Suomi v. Euroopan parlamentti ja neuvosto [2004] Kok. 
I-07789, s. 72, 153 artiklaa edeltäneen määräyksen, EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan osalta.
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etäviestintätekniikkaa ja parantamalla internetin saatavuutta ja takaamalla sen kohtuullinen 
käyttö aluksilla niin, että tehostetaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa. 

Lopuksi johdanto-osan 11 kappaleessa todetaan nimenomaisesti, että “tämä direktiivi auttaa 
saavuttamaan SEUT-sopimuksen 151 artiklassa luetellut tavoitteet”, ja johdanto-osan 
13 kappaleessa todetaan yksiselitteisesti, että “direktiivin tavoitteena on merenkulkijoiden 
työolojen parantaminen sekä merenkulkijoille tiedottaminen ja merenkulkijoiden 
kuuleminen”.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiivillä muutetaan viittä työlainsäädäntöä koskevaa 
direktiiviä poistamalla “poikkeusten olemassaolo ja/tai poikkeusten tekemisen mahdollisuus 
siltä osin kuin ne eivät ole objektiivisesti perusteltavissa eikä merenkulkijoita kohdella tasa-
arvoisesti” (ehdotuksen johdanto-osan 12 kappale, joka pääosin löytyy nyt lopullisen 
kompromissin johdanto-osan 4 ja 15 kappaleesta).      

Direktiivissä evätään erityisesti mahdollisuus jättää kalastajat, jotka saavat palkkansa 
osuutena saaliista, työnantajan maksukyvyttömyysdirektiivin ulkopuolelle (1 artikla): 
kauppalaivaston miehistö eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin ulkopuolelle 
(2 artikla); merialusten miehistöt työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan direktiivin 
ulkopuolelle (4 artikla); merialukset, jotka sijaitsevat alueella, jolla perussopimusta 
sovelletaan, yrityksen luovutusta koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle (5 artikla).    

Siinä annetaan myös mahdollisuus poiketa varoaikaa koskevista määräyksistä, jos suunniteltu 
joukkovähentäminen suoritetaan seurauksena luovutuksesta, jonka kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampia aluksia, tai jos työnantaja harjoittaa toimintaa vain yhdellä aluksella, kun 
kyse on yrityksen luovutusta koskevasta direktiivistä (4 artikla).

VI – Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen

Koska ehdotuksen tavoitteella ja sisällöllä pyritään tukemaan ja täydentämään direktiivin 
keinoin jäsenvaltioiden toimintaa (1) merenkulkijoiden työolojen ja (2) merenkulkijoille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan oikeuden osalta SEUT:n 151 artiklan 
sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, asianmukainen oikeusperusta on SEUT:n 
153 artiklan 2 kohta.      

Ehdotetulla direktiivillä on tarkoitus muuttaa viittä voimassa olevaa direktiiviä 
merenkulkijoiden työolojen ja heille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien 
oikeuksien parantamiseksi, ja sillä poistetaan mahdollisuus ottaa käyttöön poikkeuksia, joilla 
merenkulkualan työntekijät jätetään näiden viiden direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.    

Työnantajan maksukyvyttömyysdirektiivi 2008/94/EY perustuu EY:n perustamissopimuksen 
137 artiklan 2 kohtaan (nykyään SEUT:n 153 artiklan 2 kohdan b alakohta), ja sen 
tarkoituksena on Euroopan yhteisön työntekijöiden elin- ja työolosuhteiden parantaminen,1 
josta tällä hetkellä on määrätty SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.   

Eurooppalaista yritysneuvostoa koskeva direktiivi 2009/38/EY perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 137 artiklaan (nykyään SEUT:n 153 artikla), ja sen tarkoituksena on 

1 Johdanto-osan 2 kappale.
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tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa työntekijöille tiedottamisen ja heidän 
kuulemisensa alalla,1 joka tällä hetkellä on varmistettu SEUT-sopimuksen 153 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa. 

Tiedottamista ja kuulemista koskeva direktiivi 2002/14/EY perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohtaan (nykyään SEUT:n 153 artiklan 2 kohdan 
b alakohta) ja sen tarkoituksena on edistää ja tehostaa tiedottamista ja kuulemista yrityksen 
työllisyystilanteesta ja sen todennäköisestä kehityksestä, ja, silloin kun työnantajan 
arvioinnista ilmenee, että yrityksen työpaikat saattavat olla vaarassa, edistää ja tehostaa 
mahdollisia ennakoivia erityisesti työntekijöiden koulutukseen ja ammattitaidon 
kohentamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joilla pyritään välttämään nämä kielteiset vaikutukset 
tai tasoittamaan niiden seurauksia sekä vahvistamaan niiden työntekijöiden työllistettävyyttä 
ja mukautuvuutta, joita asia todennäköisesti koskee,2 mikä vastaa SEUT:n 153 artiklan 
1 kohdan e alakohtaa.

Työntekijöiden joukkovähentämistä koskeva direktiivi 98/59/EY perustuu yleiseen 
toimivaltaan lainsäädännön lähentämisessä, erityisesti EY:n perustamissopimuksen 
100 artiklaan (nykyisin SEUT:n 115 artikla), joka edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa.   
Direktiivin johdanto-osan 6 kappaleessa muistutetaan, että yhteisön 11 jäsenvaltion tai 
hallitusten päämiesten Strasbourgissa 9 päivänä joulukuuta 1989 pitämässä Eurooppa-
neuvoston kokouksessa hyväksymän yhteisön peruskirjan työntekijöiden sosiaalisista 
perusoikeuksista 7 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke ja toinen alakohta, 
17 kohdan ensimmäinen alakohta sekä 18 kohdan kolmas luetelmakohta kuuluvat:

‘7. Sisämarkkinoiden toteutumisen on johdettava Euroopan yhteisön työntekijöiden 
elin- ja työolosuhteiden paranemiseen (...). . .).
Tämän parannuksen on tarvittaessa ulotuttava tiettyihin työelämän sääntelyyn 
liittyviin tekijöihin, kuten joukkoirtisanomis- ja konkurssimenettelyihin.
(. . .)
17. Tiedottamista ja työntekijöiden kuulemista sekä työntekijöiden osallistumista on 
kehitettävä tarkoituksenmukaisesti, ottaen huomioon eri jäsenvaltioissa 
voimassaoleva käytäntö,
(. . .)
18. Kyseistä tiedottamista, neuvotteluja ja osallistumista on sovellettava oikeaan 
aikaan, erityisesti seuraavissa tapauksissa:
(- . . .)
(- . . .)
joukkovähentämismenettelyissä. . .)`; 

Amsterdamin sopimuksella EY:n perustamissopimusta muutettiin siten, että siihen lisättiin 
sosiaalipolitiikkaa koskeva XI osasto, (tällä hetkellä X osasto) ja näin otettiin käyttöön uusi 
erityinen oikeusperusta toimille sosiaalialalla.    Tämän seurauksena SEUT:n 153 artiklan 
2 kohdan b alakohta on nyt asianmukainen oikeusperusta oikeusvälineille, joilla pyritään 
parantamaan työoloja ja tiedottamista ja kuulemista koskevia oikeuksia.  Tämän vuoksi 
direktiiviä 98/59/EY muuttavassa direktiivissä olisi käytettävä oikeusperustana tätä artiklaa,3 

1 Johdanto-osan 9 kappale.
2 Johdanto-osan 8 kappale.
3 Katso asia C-84/94, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan unionin 
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yhdessä työntekijöiden työoloja ja heille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien 
SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdan kanssa. 

Yrityksen luovutusta koskevassa direktiivissä 2001/23/EY on kodifioitu 14. helmikuuta 1977 
annettu neuvoston direktiivi 77/187/ETY työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai 
liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. Kodifioivan direktiivin johdanto-osan 
6 kappaleen mukaan “Neuvosto antoi vuonna 1977 direktiivin 77/187/ETY edistääkseen 
sellaisten kansallisten lakien yhdenmukaistamista, joilla varmistetaan työntekijöiden 
oikeuksien turvaaminen ja joissa edellytetään, että luovuttajat ja luovutuksensaajat antavat 
tietoa työntekijöiden edustajille ja neuvottelevat heidän kanssaan riittävän ajoissa”, ja näin 
ollen se perustui EY:n perustamissopimuksen 94 artiklaan (entinen 100 artikla), joka on nyt 
SEUT-sopimuksen 115 artikla. Tämän vuoksi Amsterdamin sopimuksen jälkeen käyttöön 
otetun sosiaalipoliittisia toimia koskevan oikeusperustan myötä SEUT:n 153 artiklan 
2 kohdan b alakohta on asianmukainen oikeusperusta direktiivin 2001/23/EY muuttamiseksi1 
yhdessä työntekijöiden työoloja ja heille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan 
SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan e alakohdan kanssa.

VII – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn analyysin perusteella, koska kaikki viisi muutettaviksi ehdotettua direktiiviä 
koskevat sosiaalipolitiikkaa ja niillä on tarkoitus tukea ja täydentää työntekijöiden työoloja ja 
heille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevia jäsenvaltioiden toimia, asianmukainen 
oikeusperusta ehdotetulle direktiiville direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 
98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta on SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 2 kohdan b alakohta ja SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan b ja e alakohta. 

Oikeudellisten asioiden valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 
16. kesäkuuta 2015. Tässä kokouksessa se päätti yksimielisesti2 suosittaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnalle, että se sisällyttää SEUT-sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan yhdessä SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdan kanssa 
ehdotetun direktiivin, jolla muutetaan direktiivejä 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 
98/59/EY ja 2001/23/EY merenkulkijoiden osalta, oikeusperustaan.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda
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1 Ks. edellinen alaviite.
2 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Jean-Marie Cavada (varapuheenjohtaja), Axel Voss 
(varapuheenjohtaja), Mady Delvaux (varapuheenjohtaja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 
Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, 
Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles 
Lebreton, Angelika Niebler, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Cecilia 
Wikström.


