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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) hyväksyi m erityötä koskevan yleissopim uksen Genevessä 
23. helmikuuta 2006 lähes yksim ielisesti. Yl eissopimusta sovelletaan kansainväliseen 
merenkulkuun, ja sen tarkoituksena on varmistaa ihmisarvoiset työ- ja elinolot aluksilla sekä 
menettelyt yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanoa varten. Tätä varten siinä määrätään 
muun m uassa seuraavista keskei sistä seikoista: aluksella t yöskentelevien m erenkulkijoiden 
työtä koskevat vähim mäisvaatimukset (1 luku),  työsuhteen ehdot (2  luku), asuintilat, 
virkistysmahdollisuudet, ruoka ja ruoanpito  (3 luku),  terveyden  suojelu, s airaanhoito, 
merimiespalvelut ja sosiaalitu rva (4 luku) sekä täytäntöön pano ja soveltam inen (5 luku). 
Yleissopimusta voidaan pitää ensimm äisenä m erityötä koskevana säännöstönä, jota 
sovelletaan yli 1,2 m iljoonaan m erenkulkijaan sekä varustam oihin ja merenkulku a 
harjoittaviin maihin kaikkialla maailmassa.  

EU:n jäsenvaltiot ja kom issio ovat tukeneet yleissopimukseen liittyvä ä ILOn työtä alus ta 
alkaen. EU  pitää y leissopimusta m erkittävänä saavutuks ena, koska sen tarko ituksena on 
varmistaa m erenkulkualan tasavertaiset toim intaedellytykset kaikkialla m aailmassa 
vahvistamalla kaikkiin lippuvaltioihin ja  m erenkulkijoihin sovellettavat yhteiset 
vähimmäissäännöt. Tätä varten EU:ssa on jo tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007 neuvoston 
päätös 2007/431/EY jäsenvaltioiden valtuuttam isesta ratifioim aan, Eu roopan yhteisön edun 
vuoksi, m erityötä koskeva Kansainvälisen  työjärjestön vuoden 2006 yleissopimus 1. Eräät 
jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet yleissopim uksen (Espanja, Bulgaria, Luxem burg, Tanska, 
Latvia ja Alankomaat), ja muutkin ratifioivat sen lähiaikoina. Yleissopimuksen sisällön osalta 
on todettava, että jäsenvaltioiden kansallise t lainsäädännöt ovat yleensä tiukem pia ja 
yksityiskohtaisempia kuin ILOn säännöt. Jotta  voitaisiin turvata kansainvälisten ja 
kansallisten norm ien yhdenm ukaisuus, on tarpeen laatia kansallisten la insäädäntöjen laaja  
kartoitus, mikä vie aikaa. Kartoitus on tarpeen myös yleissopimuksen ratifiointia varten.  

Tähän m ennessä yleissopim uksen on ratifioinut 22 valtiota, joiden osuus m aailman alusten 
bruttovetoisuudesta on yli 45 prosenttia. Ylei ssopimuksen voim aantulo edellyttää, että 
yleissopimuksen on ratifioinut 30 valtiota, joiden osuus maailman alusten bruttovetoisuudesta 
on vähintään 33 prosenttia.  

EU:ssa on myös annettu 16 päivänä helm ikuuta 2009 neuvoston direktiivi 2009/13/EY 
Euroopan yhteisön kansallisten varustam oyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan 
kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) m erityötä koskevasta yleissopim uksesta, 2006, tekem än 
sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY m uuttamisesta2. Direk tiivi 
2009/13/EY on erinomainen osoitus alan työm arkkinaosapuolten vuoropuhelusta, ja täm än 
ehdotuksen tarkoituksena on varm istaa, et tä unionilla on asianmukaiset keinot sen 
täytäntöönpanemiseksi.  

Tämän vuoksi on ens innäkin tar koitus vaa tia, että jä senvaltiot s oveltavat d irektiiviä 
2009/13/EY käyttäessään lippuvaltioille kuuluvia valtuuksiaan.  

                                                 
1 EUVL L 161, 22.6.2007, s. 63. 
2 EUVL L 124, 20.5.2009, s. 30. 
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Tällä h etkellä EU:n lains äädäntö on direktiivin 2009/13/EY ansios ta lin jassa 
yleissopimuksella vahvistettujen k ansainvälisten normien kanssa. Dir ektiiviin on  nim ittäin 
sisällytetty edellä mainitut yleissopimuksen 1–4 lukuun sisältyvät keskeiset määräykset, joissa 
vahvistetaan merenkulkijoiden oikeudet.  

Eurooppalaiset työm arkkinaosapuolet haluavat  kuitenkin panna sopimuksensa täytäntöön 
Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen, jäljem pänä ’SEUT-sopimus’, 155 
artiklaan perustuvalla neuvoston päätöksellä. Koska niillä ei  ole toim ivaltaa sisällyttää 
sopimukseensa yleissopim uksen 5 lukuun sisä ltyviä täytäntöönpanom ääräyksiä, ne ovat  
pyytäneet komissiota toteuttamaan toimenpiteitä tätä varten. Tämän aloitteen tarkoituksena on 
toteuttaa nämä toimenpiteet lippuvaltioiden vastuun osalta.  

Tämä aloite on osa m erenkulkualan ammatteja koskevaa E U:n politiikkaa. Kuten kom issio 
toteaa Euro opan parlam entille, neuvostolle, Eu roopan talous- ja s osiaalikomitealle sekä 
alueiden ko mitealle oso itetussa tied onannossaan EU:n meriliikennepol itiikka vuoteen 2018 
saakka: s trategiset tav oitteet ja s uositukset3, EU:n olisi om an et unsa vuoksi tiedotettava 
kansalaisille merenkulkualan ammattien tarjoamista mahdollisuuksista. Tämä voitaisiin tehdä 
toteuttamalla toim ia, joihin osallistuis ivat tarpeen m ukaan kom issio, jäsenvaltiot ja alan  
yritykset. Täm ä pätee täysin myös ylei ssopimuksen täytäntöönpanoon, joka edistää 
huomattavasti työ- ja elinol oja aluksilla. Tiedonannossa  korostetaan, että EU:n 
työmarkkinaosapuolten välinen sopimus yleissopi muksen keskeisten osien täytäntöönpanosta 
osoittaa, että m erenkulkualan toim ijat kannatt avat laajalti näitä pyrkimyksiä. Täm än vuoksi 
EU:n ja jäsenvaltioiden toimilla olisi oltava seuraavat tavoitteet: 

– jäsenv altioiden olisi ripeäs ti ra tifioitava merityötä koskeva yleissopimus ja hyväksyttävä 
pikaisesti kom ission ehdotukset, jotka peru stuvat to imialan sopimukseen yleissopim uksen 
keskeisten osien panemisesta täytäntöön EU:n lainsäädännössä; 

– uusien sääntöjen tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava soveltuv illa toim enpiteillä, 
kuten lippuvaltioiden ja satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevilla vaatimuksilla.4 

Valkoisessa kirjassa Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta  koskeva etenemissuun nitelma – 
Kohti kilpailukykyistä  ja resurss itehokasta liikennejärjestelmää5 korostetaan, että on tärkeää 
kehittää m eriliikenteen sosiaalisia oloja, jo tta voidaan parantaa sekä  työllisy yttä e ttä 
työturvallisuutta. Valkoisen kirjan li itteenä olev assa komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa esitet äänkin, että olisi annettava ehdotus, jonka avulla voidaan 
varmistaa yleissopimuksen tehokas täytäntöönpano. 

Tämä ehdotus liittyy läheises ti ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiv iksi 
satamavaltioiden suorittam asta valv onnasta an netun direktiivin 2009/16 /EY m uuttamisesta. 
Mainitussa direktiiviehdotuksessa säädet ään m erityötä koskevan yleissopim uksen 
soveltamisesta kaikissa eurooppalaisissa sa tamissa, ja sen tarkoituksena on varm istaa 
toimialan maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset.  

                                                 
3 K OM(2009) 8. 
4 Ks. tiedonannon 3 kohta.  
5 KOM(2011) 144 lopullinen. 
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1.1. Merityötä koskeva yleissopimus 

On yleisesti tunnustettu ja ILOn erikseen toteama tosiseikka, että merenkulkuala on maailman 
ensimmäinen todella m aailmanlaajuinen to imiala ja että se edellyttää sen vuoksi 
asianmukaista kansa invälistä sä äntelyä e li yh teisiä norm eja, jo ita s ovelletaan tä llä a lalla 
kaikkialla maailmassa.  

Vuonna 2006 tehty m erityötä koskeva ylei ssopimus tarjoaa kattavat oikeudet ja 
työsuojelumääräykset kaikille merenkulkijoille riippum atta he idän kansalaisuudestaan tai 
siitä, minkä lipun alla heidän aluksensa purjehtii. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on turvata sekä merenkulkijoiden asianmukaiset työolot että 
laadukkaiden alusten om istajien rehellinen  kilpailu. Yleissopimuksessa vahvistetaan  
merenkulkijoiden oikeudet asianmukaisiin työoloihin useiden er i näkökohtien osalta. 
Yleissopimus on m yös laadittu niin, että s itä voidaan soveltaa kaikkialla m aailmassa 
yhdenmukaisesti ja että sitä on helppo ymm ärtää ja päivittää. Yl eissopimusta on m yös 
kaavailtu m erenkulun laatua koskevan kansai nvälisen säännöstön ne ljänneksi pilariksi 
täydentämään Kansainvälisen m erenkulkujärjestön (IMO) kolm ea kes keistä yleissopim usta, 
jotka ovat kansainvälinen yl eissopimus ihm ishengen turval lisuudesta m erellä (SOLAS), 
kansainvälinen yleissopim us merenkulkijoiden koulutukses ta, pätevyyskirjoista ja 
vahdinpidosta (STCW ) ja kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan m eren 
pilaantumisen ehkäisemisestä (MARPOL).  

Yleissopimuksessa on neljä lukua, jotka koske vat m erenkulkijoiden oikeuksia: 1 luvussa 
vahvistetaan aluksella työskentelev ien m erenkulkijoiden työtä koskevat 
vähimmäisvaatimukset, 2 luvussa työsuht een ehdot, 3 luvussa asuintiloja, 
virkistysmahdollisuuksia, ruokaa ja ruoanp itoa koskevat säännöt, ja 4 luvussa terveyden  
suojelua, sairaanhoitoa, merimiespalveluja ja sosiaaliturvaa koskevat säännöt.  

Lisäksi yleissopimuksen 5 luvussa määrätään m ekanismeista, joiden avulla voidaan parantaa 
valvontaa kaikilla tasoilla: aluksen, varu stamon, lippuvaltion, satam avaltion ja työvoim an 
toimittajavaltioiden tasolla. Lisäksi m äärätään ILOn järjestelmästä, jonka avulla varm istetaan 
yleissopimuksen yhdenmukainen noudattam inen ja  noudattam isen varm istaminen kaikkialla 
maailmassa. Asianm ukaisen säännöstön lisäksi olikin tarpeen saada käyttöön tehokkaam pi 
järjestelmä täytäntöönpanon ja noudattam isen va lvontaa varten, jotta alikuntoiset alukset 
voidaan poistaa liikentees tä m erenkulun turvallisuuden ja turvatoim ien sekä  
ympäristönsuojelun parantamiseksi.  

Tätä varten EU:n on tarj ottava lippu- ja satam avaltioiden valvonnan avul la keinot varm istaa, 
että merityötä koskevan yleissopimuksen asiaa koskevia määräyksiä sovelletaan kaikilla EU:n 
satamiin tulevilla aluksilla, merenkulkijoiden kansalaisuudesta riippumatta. 

Yleissopimuksen määräysten täytäntöönpano lippu-  ja satam avaltioiden valvonnan avulla on 
myös keino rajoittaa sosiaalista polkum yyntiä, joka heikentää työoloja al uksilla ja rankaisee 
niitä laivanvarustajia, jotka tarjoavat ILOn sääntöihin perustuvat asianmukaiset työolot.  

1.2. Merityötä koskevaan yleissopimukseen perustuvat lippuvaltion velvollisuudet 

Yleissopimuksen hyväksym isen myötä ILO on kehittänyt alus ten työolosuhteiden 
varmentamista koskevia innovatiivisia säännöksiä.  
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Yleissopimuksessa määrätään vahvan täyt äntöönpanojärjestelmän perustam isesta. 
Järjestelmää tuetaan varm ennusjärjestelmällä, jossa lippuvaltio (tai  sen puolesta toim iva 
tunnustettu järjestö/yhteisö) ta rkastelee laivanvarustajien suunnitelmia yleissopim uksen 
noudattamiseksi sekä todentaa ja varm entaa, että  suunnitelmat ovat olem assa ja ne pannaan 
täytäntöön. Aluksilla on oltava merityösertifikaatti ja  merityöehtojen noudattamista koskeva  
ilmoitus. Kyseiset asiakirjat m yöntää lippuvaltio, j onka lainkäyttövaltaan alukset kuuluvat ja 
joka varm entaa tarkas tusten tu lokset. Yleiss opimuksen m ukaisesti vaatimus koskee aluksia, 
joiden bruttovetoisuus on yli 500 tonnia ja jotka harjoittavat kansainvälistä meriliikennettä tai 
kabotaasia ulkomailla. EU:n lippuvaltioiden odotetaan kuitenkin varmistavan, että direktiivin  
2009/13/EY täytäntöönpanoa koskevia kansalli sia lakeja ja m ääräyksiä noudatetaan 
pienemmillä (bruttovetoisuudeltaan  alle 500  t onnia o levilla) aluk silla, jo iden osalta 
sertifikaatti ja ilm oitus eivät ole  yleissop imuksen m ukaan pakollisia. Jotta vältettäisiin 
jäsenvaltioiden sovellettavaks i tule vat lisäm ääräykset, tässä ehdotuksessa 
varmennusjärjestelmää ei ole kokonaisuudessaan integroitu E U:n lainsäädäntöön, vaan se on 
jätetty kansainvälisen oikeuden piiriin.  

1.3. Nykyinen EU:n lainsäädäntö 

EU on vahvistanut lainsäädäntökehyksen m eriturvallisuuden parantam iseksi hyväksym ällä 
kolme m eriturvallisuuspakettia, joista viimeisimm än vuonna 2009. Tietyt EU:n 
meriturvallisuussäännöt ja te rveys- ja turvallisuussäännöt ovat täm än ehdotuksen kannalta 
tärkeitä. Seuraavassa niistä esitetään lyhyt yhteenveto. 

1.3.1. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/21/E Y, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta6 

EU:n tasolla direktiivin 2009/21/ EY tarkoituksena on varm istaa, että jäsenvaltiot täyttävät 
tosiasiallisesti ja yhdenmukaisesti  velvollisuudet, jotka niille lippuvaltioina kuuluvat ja joilla 
pyritään parantam aan turvallisuu tta ja ehkäisem ään niiden li pun alla purjehtivien alusten 
aiheuttamaa m eren pilaantum ista. Siinä s äädetään ehdoista, jotka koskevat alusten 
rekisteröitymistä jäsenvaltion lipun alle,  ja  lippu valtion velvollisuud esta perustaa 
laadunvalvontajärjestelmä ja toteuttaa sisäinen  arviointi kansainväliste n normien mukaisesti. 
Sen vuoksi sovelletaan IMOn norm eja ja er ityisesti kansallisten m erenkulkuhallintojen 
pakollista tarkastussuunnitelmaa sekä IMOn lippuvaltiota koskevaa säännöstöä. 

Direktiiviin 2009/21/EY ei kuitenka an sisälly luetteloa lippuva ltion velvollisuuksista, vaan 
siinä viitataan IMOn menett elyihin. Sen vuoksi direktiivin  2009/13/EY täytäntöönpanosta 
johtuvat lippuvaltion erityisvelv ollisuudet olisi sisä llytettävä EU:n lainsäädäntöön. Koska 
tämän ehdotuksen tavoitteet ovat erilliset ja luonteeltaan erilaiset kuin direktiivin 2009/21/EY 
tavoitteet, on selke ämpää anta a its enäinen säädöseh dotus kuin  m uuttaa direk tiiviä 
2009/21/EY. 

1.3.2. Direktiivi 2009/13/EY 

EU:n työm arkkinaosapuolten välillä tehdyn sop imuksen johdosta direktiiv illä 200 9/13/EY 
sisällytetään tietyt yleissopi muksen m ukaiset nor mit unioni n lainsäädänt öön. Erityisesti 
direktiivin liittees een s isältyvät y leissopimuksen 1–4 luvun olennaiset osat, jo tka koskevat 
vähimmäisvaatimuksia aluksilla työskentelyä varten (lääkärintodist ukset, vä himmäisikä, 

                                                 
6 EUVL L 131, 28.5.2009, s. 132. 
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koulutus ja pätevyys ), työsuhteen ehtoja ( merenkulkijoiden ty ösopimukset, kotiin 
lähettäminen, korvaukset aluksen m enetyksen tai haaksirikkoutum isen johdosta, alusten 
miehitys, m erenkulkijoiden uran  ja amm attitaidon sekä työllis tymismahdollisuuksien 
edistäminen), säännök siä, jo tka ko skevat asuintilo ja, v irkistysmahdollisuuksia, ru okaa ja 
ruoanpitoa sekä terveyden suoj elua, sairaanh oitoa ja merim iespalveluja, m ukaan lukien 
laivanvarustajan vastuu ja m erimiespalvelut m aissa, ja säännöksiä  valitusm enettelystä 
aluksella.  

Ellei erikseen toisin säädetä, direk tiiviä 2009/13/EY sovelletaan kaik kiin yksityisessä tai 
julkisessa omistuksessa oleviin a luksiin, joita vakituisesti käytetään k aupalliseen toimintaan, 
ei kuitenka an kalas tusta ta i vas taavaa toim intaa harjo ittaviin aluk siin ja pe rinteisesti 
rakennettuihin aluksiin, kuten dhow-aluksiin ja džonkkeihin. Direktiiviä ei sovelleta sota-
aluksiin eikä laivaston tukialuksiin. 

2. KUULEMISTEN TULOKSET  

EU:n jäsenvaltiot o sallistuivat aktiiv isesti m erityötä koskev an yleisso pimuksen 
neuvottelemiseen yhdessä kom ission kanssa, j oka vastasi EU:n kannan koordinoim isesta. 
Kaikki EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät merityötä koskevan yleissopimuksen vuonna 2006.  

Lisäksi jäsenvaltiot ja sidosryhm ät saivat til aisuuden esittää näkem yksensä kesäkuussa 2011 
järjestetyn täysimittaisen julkisen kuulemisen yhteydessä.  

Yleisesti oltiin yh tä mieltä siitä,  että lippu- ja satamavaltioita koskeva lainsäädäntö on syytä  
saattaa ajan tasalle, jotta merityötä koskeva yleissopimus voidaan panna täytäntöön.  

Erityisesti korostettiin eräitä positiivisia vaikutuksia, kuten m erenkulun turvallisuuden ja 
laadun paranemista ja rehelliste n kilpailuedellytysten edistäm istä EU:n ja sen ulkopuolisten 
toimijoiden sekä EU:n ja muiden lippuvaltioiden välillä.  

Sidosryhmät m ainitsivat m yös kaikkien m erenkulkijoiden työolojen kohenemisen, olivatpa 
kyseessä sitten EU:n m erenkulkijat, jotka pu rjehtivat EU:n jäsenvaltioiden tai EU:n 
ulkopuolisten m aiden lipun alla, myös EU:n ulkopuolella, tai EU:n ulkopuolisten m aiden 
lipun alla purjehtivilla aluksilla työskentelevät EU:n ulkopuolisten maiden merenkulkijat.  

Merityötä koskevan yleissopim uksen täytän töönpanoa on suositellu t m yös m erialan 
työllisyyttä ja kilpailukykyä  käsittelevä erityistyöryhm ä, joka on varapuheenjohtaja Siim 
Kallasin heinäkuussa 2010 perustama riippum aton elin. Se päätti t yönsä kesäkuussa 2011 ja 
laati rapo rtin7, jossa esitetään toim enpidesuosituksia siitä, m iten merenkulkualan ammatteja 
tulisi edistää Euroopassa. 

                                                 
7 Julkaistu 20. heinäkuuta 20 11: http://ec.europa.eu/transport/maritime/seafarers/doc/2011-06-09-

tfmec.pdf. 
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3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 

3.1. Ehdotuksen sisältö 

3.1.1. Lippuvaltion velvollisuudet 

Kansallinen lippu on  valtion tärkein velv ollisuus alus ta kohtaan.  Lippuvaltioiden on 
varmistettava, että niiden alukset noudattavat lippuvaltioiden  kansainvälisen oikeuden ja 
kansainvälisten yleissopim usten m ukaisesti hyv äksymiä norm eja, erity isesti kansainvälisiä 
vähimmäisvaatimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että lippuvaltioide n aluksia on liikennöitävä ja 
ylläpidettävä tavalla, joka m inimoi m erenkulkijoille, m eriympäristölle ja lastille aiheutuvat 
riskit. Yhdistyneiden Kansakuntien m erioikeusyleissopimuksen (UNCLOS 1982) 
94 artiklassa vahvistetaan lippuva ltioiden keskeiset velvollisuudet ja 94 artiklan 5 kohdassa 
lippuvaltioilta edellytetään kaikkien tarv ittavien toimien toteuttamista yleisesti hyväksyttyjen 
kansainvälisten määräysten, menettelyjen ja käytäntöjen noudattamisen varmistamiseksi.  

Lippuvaltio käyttää teho kkaasti lainkäyttö- ja v alvontavaltaansa hallinnollisissa, teknisissä ja 
sosiaalisissa kysym yksissä aluks iinsa ja m iehistöönsä nähden aavalla m erellä. S e soveltaa 
muun m uassa tarkastukseen, varm entamiseen ja  turvallisuutta ja saastum isen ehkäisyä 
koskevien asiakirjojen m yöntämiseen liittyviä m ääräyksiä li ppunsa alle rekisteröityihin 
aluksiin.  

Ennen kuin jäsenvaltio sallii aluks en purjehtia lippunsa alla, sen on tarkistettava,  että alus 
noudattaa kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä sen toimivaltuuksiin kuuluvilla aloilla.  

Tässä lippuvaltiota koskevassa ehdotuksessa käsitellään vain  m uutamia yleissopim uksen 
5 luvussa määrätyistä lippuvaltion velvollisuuksista . Kuten edellä todettiin, tällä ehdotuksella 
täydennetään lippuvaltiota koskevaa direkt iiviä 2009/21/E Y, m utta ei m uuteta sitä.  Tässä 
ehdotuksessa esitetään,  että lippuv altion on p antava direktiiv i 2009 /13/EY täytäntöön ja 
noudatettava sitä. 

Kaikkia niitä yleissopimuksen määräyksiä, joissa aluksilta edellytetään merityösertifikaattia ja 
merityöehtojen noudattam ista koskevaa ilm oitusta, ei kuitenkaan ole voitu sisällyttää EU:n 
lainsäädäntöön unionin toimivaltaan ja poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen liittyvistä syistä. 
Merityösertifikaatissa ja m erityöehtojen noudattam ista koskevassa ilmoituksessa  
vahvistetaan, että alus noudattaa vaatim uksia, jotka koskeva t m erenkulkijoiden 
vähimmäisikää, m erenkulkijoiden lääkärin todistusta, m erenkulkijoiden pätevyyttä, 
merenkulkijoiden työsopimuksia, merenkulkijoille tarkoitettujen luvanvaraisten tai virallisesti 
hyväksyttyjen tai sää nneltyjen yksityisten työnväl ityspalvelujen käyttöä,  työ- ja lepoaikoja, 
alusten m iehitystä, a suintiloja, vir kistysmahdollisuuksia a luksella, ru okaa ja ru oanpitoa, 
terveyttä ja turva llisuutta ja tapa turmien torjuntaa, sairaanhoitoa aluksella, valitusmenettelyjä 
aluksella sekä palkanmaksua.  

Direktiivi 2009/13/EY ei siis kata kaikki a yleissopim uksen soveltam isalaan kuuluvia 
seikkoja. Sen vuoksi EU:n lippu valtioiden vel voitteet rajo ittuvat pelkäs tään direk tiivin 
2009/13/EY säännösten täytäntöönpanoon. 

3.1.2. Ehdotuksen yksityiskohtainen sisältö 

Direktiivillä 2009/21/EY pyritään varm istamaan, e ttä kaikkien EU:n jä senvaltioiden lipuilla 
on asianm ukainen as ema (että ne eivät ole m ustalla listalla), sisällyttäm ään Kansain välisen 
merenkulkujärjestön (IMO) lippuva ltioiden auditointi järjestelmä EU:n lainsäädäntöön ja 
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ottamaan käyttöön kansallisten m erenkulkuviranomaisten laadun sertifiointi. Sen sijaan tällä 
direktiiviehdotuksella o n erilaiset pääm äärät. Tässä ehdotuksessa ei viitata IMOn 
menettelyihin, vaan vahvistetaan direktiivin  2009/13/EY soveltam isen valvontaa koskevat 
periaatteet eräiden m erityötä koskevan yleissopimuksen m ääräysten m ukaisesti. Selkeyden 
vuoksi on suotavaa vahvistaa nämä periaatteet erillisessä säädöksessä. 

Ehdotuksen 1 artiklassa kuvataan ehdotuksen kohdetta. Ehdotuksen tarkoituksena on 
varmistaa, että EU:n lippuvaltiot täyttävä t direktiivin 2009/13/E Y soveltam iseen ja  
täytäntöönpanoon liittyvät velvollisuutensa.  

Ehdotuksen 2 artiklassa esitetään yleissopimuks en määritelm iin perustuen aluksen ja 
laivanvarustajan määritelmät, joita on käyte tty myös direktiivissä 2009/13/EY. Tarkoituksena 
on ehkäistä kaikenlainen epäjohdonm ukaisuus norm ien ja täytäntöönpanotoim enpiteiden 
välillä.  

Ehdotuksen 3 artiklassa velvoite taan lippuvaltio ottam aan käyttöön tarkastusm ekanismit ja 
varmistamaan, että sen alukset noudattavat direktiiviä 2009/13/EY.  

Ehdotuksen 4 artiklassa vahvistetaan  amm atillista pätevyy ttä ja riippum attomuutta k oskevat 
vaatimukset, joita sovelletaan henkilöstöön, jonka tehtävänä on varm istaa direktiivin 
2009/13/EY soveltam isalaan kuuluvien seikko jen asianm ukainen soveltam inen kyseisen 
jäsenvaltion lipun alla purjehtivissa aluksissa.  

Ehdotuksen 5 artiklassa säädetään  valituksista EU:n lipun alla  purjehtivilla aluksilla sekä 
vahvistetaan peria atteet ja m enettely, joita lippu valtioiden toim ivaltaisten viranom aisten on  
noudatettava.  

3.1.3. Ilmoitukseen direktiivin saattamisesta os aksi kansallista la insäädäntöä liitettävät 
selittävät asiakirjat  

Selittävistä asiakirjoista annetun yhteisen poliittisen lausuman (ilmoitukset nro 2011/C 369/02 
ja 2011/C 369/03) 8 m ukaisesti ko missio perustelee tä llaisten asiakir jojen to imittamisen 
tarpeen tästedes tapauskohtaisesti. Oikeas uhteisuuden vuoksi selittävien asiakirjojen 
toimittamista ei ole katsottu  tarpeelliseks i täm än ehdotuksen yhtey dessä, kosk a sillä ei 
muuteta m inkään voim assa olevan säädöksen säännöksiä. Tarkoituksena on ehkäistä 
ylimääräinen hallinnollinen rasitus. Asiakirjojen toimittaminen ei ole tarpeen myöskään siksi, 
että ehdotus on hyvin rajattu eikä se vaikuta sellaisiin aloihin, joita  säänneltäisiin hyvin 
yksityiskohtaisesti kansallisella tasolla. Siksi tä ssä ehdotuksessa ei ole selittäviä asiakirjoja 
koskevaa johdanto-osan kappaletta. 

3.2. Oikeusperusta 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohta. 

3.3. Toissijaisuusperiaate 

Kun kaikkialla EU:ssa otetaan käyt töön täytäntöönpanon valvontaa koskevat  
yhdenmukaistetut säännöt, tämän pitäisi edistää tasapuo listen toimintaedellytysten laatimista, 
niin että voidaan välttää k ilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla merenkulun turvallisuuden 

                                                 
8 K OM(2007) 502.  
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kustannuksella ja varm istaa ihm isarvoiset työ- ja  elinolot kaikille m erenkulkijoille heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta. Etenkin satamavaltioiden EU:n tasolla suorittama valvonta on 
osoittautunut tehokkaaksi kei noksi tehostaa EU:n satam issa käyvien alusten valvontaa 
resurssien yhdistämisen ja tietojenvaihdon avulla. 

3.4. Suhteellisuusperiaate 

Lippuvaltion toteuttam at toim enpiteet ovat ensisijainen täytäntöönpanokeino 
merenkulkualalla. Tällä ehdotuksella pyritään vahvistamaan lippuvaltion roolia direktiivin 
2009/13/EY tehokkaan soveltam isen johdonmukaisessa valvonnassa. Tarkoituksena on estää 
jäsenvaltioita toteuttam asta om ia, keskenään epäjohdonm ukaisia to imia, jotka saattavat olla 
vastoin kansainvälistä tai unionin lainsäädäntöä. 

3.5. Sääntelytavan valinta 

Koska kyseessä ovat v ähimmäisnormit, jotka jäsenvaltioiden on m äärä panna täytäntöön 
toteuttamalla to imenpiteitä om ien kansa llisten jä rjestelmiensä puitte issa ja  yhteis en 
toimivallan puitteissa, tarkoituksenmukainen säädöstyyppi on direktiivi.  

3.6. Voimaantulo 

Tämä direktiiv i tulee voim aan m erityötä koskevan vuoden 2006 yleis sopimuksen 
voimaantulopäivänä, joka on sama kuin direktiivin 2009/13/EY voimaantulopäivä. 
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2012/0065 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 

Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja 
Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 
2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta 

annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvistä lippuvaltion 
velvollisuuksista 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huom ioon Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen ja erityisesti sen 
100 artiklan 2 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen, kun esitys lainsäätäm isjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toim itettu 
kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon9,  

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon10,  

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Unionin meriliik enteen alalla to teuttamilla toim illa pyr itään muun m uassa 
kohentamaan m erenkulkijoiden elin- ja työoloja aluksilla, parantamaan 
meriturvallisuutta sekä tehostam aan merionnettomuuksien aiheuttam an merien 
pilaantumisen ehkäisemistä. 

(2) Unioni on selvillä s iitä, että useimm at m erionnettomuudet johtuvat suoraan 
inhimillisistä tekijöistä, etenkin väsymyksestä. 

(3) Unionin meriturvallisuuspolitiikan tärkeim piä tavoitteita on poistaa alikuntoiset 
alukset liikenteestä. 

                                                 
9 EUVL C […], […], s. […]. 
10 EUVL C […], […], s. […]. 
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(4) Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi 23 päivänä helmikuuta 2006 m erityötä koskevan 
vuoden 2006 yleissopimuksen, jonka avulla halu ttiin laatia yksi yhtenäinen asiakirja, 
joka m ahdollisuuksien mukaan sisältä ä ka ikkien voim assa olevien k ansainvälisten 
merityötä koskevien yleissopim usten ja suos itusten ajanmukaiset m ääräykset sekä ne 
perusperiaatteet, jotk a sisä ltyvät m uihin kansainv älisiin työ tä koskev iin 
yleissopimuksiin. 

(5) Jäsenvaltiot on valtuutettu ratifioim aan yleissopim us 7 päivänä kesäkuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/431/EY 11. Jäsenvaltioita kehotetaan ratifioim aan 
yleissopimus mahdollisimman pian.  

(6) Yleissopimuksessa vahvistetaan m erityötä koskevat normit, joita sov elletaan kaikkiin 
merenkulkijoihin riippumatta heidän kansal aisuudestaan tai siitä, m inkä valtion lipu n 
alla alukset purjehtivat. 

(7) Helm ikuun 16 päivänä 2009 annetulla neuvoston direktiivillä 2009/13/E Y12 pannaan 
täytäntöön Euroopan yhteisön kansallisten  varustam oyhdistysten keskusjärjestön 
(ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöi den liiton (E TF) m erityötä koskevasta 
yleissopimuksesta, 2006, tekemä sopimus ja muutetaan direktiiviä 1999/63/EY.  

(8) Direktiivi 2009/13/EY hyväksyttiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 155 artiklan nojalla. 

(9) Koska SEUT-sopim uksen 155 artiklan noj alla tehdyt sopim ukset, jotka pannaan 
täytäntöön neuvoston päätöks illä, voivat kattaa ainoastaan SEU T-sopimuksen 
153 artiklassa m ääriteltyjä asioita, eräät yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä 
lippuvaltion velvollisu uksia kosk evat yleiss opimuksen m ääräykset oli jätettäv ä 
direktiivillä 2009/13/EY täytäntö ön pannun työm arkkinaosapuolten sopim uksen 
ulkopuolelle. Kyseiset m ääräykset olisi nyt sisällytettävä unionin lainsäädäntöön tällä 
direktiivillä.  

(10) Vaikka direktiivillä 2009/21/EY säännellään li ppuvaltion velvollisuuksia 
sisällyttämällä IMOn lippuvaltioiden audito intijärjestelmä EU:n lainsäädäntöön ja  
ottamalla käyttöön kansallisten m erenkulkuviranomaisten laadun sertifiointi, on 
asianmukaisuuden ja selkeyden vuoksi katsottu tarpeelliseksi säätää m erityöehdoista 
erillisessä d irektiivissä, joka va staa pare mmin säädös ten erilaisia  tarkoituksia  ja 
menettelyjä.  

(11) Direktiiviä 2009/13/EY sovelletaan m erenkulkijoihin aluksilla,  jotka purjehtivat 
jonkin jäsenvaltion lipun alla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olis i valvottava, että niiden 
lipun alla purjehtivat alukset noudattavat kaikkia kyseisen direktiivin säännöksiä. 

(12) Jotta direk tiivin 2009 /13/EY teh okasta täytäntöönpanoa voidaan valvoa, o n 
jäsenvaltioiden varm istettava sään nöllisten ta rkastusten, seurannan  ja m uiden 
valvontatoimenpiteiden avulla, että niiden lipun alla purjehtivat alukset noudattavat 
direktiivin 2009/13/EY säännöksiä. 

                                                 
11 EUVL L 161, 22.6.2007, s. 63. 
12 EUVL L 124, 20.5.2009, s. 30. 
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(13) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne 
voidaan toim innan laajuuden tai vaikut usten vuoksi saavuttaa paremm in unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperi aatteen m ukaisesti. Main itussa artiklas sa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä 
on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.  

(14) Koska tällä direk tiivillä pannaan täy täntöön direktiiv i 2009/13/EY, tämän direktiiv in 
olisi tultava voimaan samana päivänä kuin kyseinen direktiivi, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

1 artikla  

Kohde  

Tässä direk tiivissä v ahvistetaan s äännöt sen varmistamiseksi, että jäsenvaltio t täyttävät 
tosiasiallisesti velv ollisuutensa lippuva ltioina eli valvovat, että ni iden lipun alla purjehtivat 
alukset noudattavat direktiiviä 2009/13/EY. Tämä direktiivi ei rajo ita Euroopan parlam entin 
ja neuvoston direktiivin 2009/21/EY13 soveltamista. 

2 artikla  

Määritelmät 

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:  

a) ”aluksella” tarkoitetaan alusta, joka purjehtii muualla kuin yksinomaan sisävesillä tai niihin 
liittyvillä tai suojatuilla vesialueilla tai alueilla, joilla sovelletaan satamasäännöksiä;  

b) ”laiv anvarustajalla” tarkoitetaan aluksen om istajaa ta i muuta organis aatiota ta i henkilöä,  
esimerkiksi laivanisäntää, e dustajaa tai huoltovarustam oa, j oka on ottanut vastuun aluksen 
toiminnasta ja joka on sen hyväksyessään sitoutunut vastaam aan di rektiivin 2009/13/EY 
liitteeseen perustuv ista laiv anvarustajan velv ollisuuksista ja v astuista riippum atta siitä, 
vastaako joistakin velvollisuuksista ja vastuista laivanvarustajan puolesta muu organisaatio tai 
henkilö. 

3 artikla 

Lainsäädännön noudattamisen valvonta 

Jäsenvaltioiden on varm istettava, että o tetaan käyttöö n asianm ukaiset ta rkastukset ja  
valvontamekanismit ja toteutetaan tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että 

                                                 
13 EUVL L 131, 28.5.2009, s. 132. 
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merenkulkijoiden työ- ja elinolot jäsenvaltioiden  lipun alla purjehtivil la aluksilla täyttävät 
direktiivissä 2009/13/EY asetetut vaatimukset nyt ja jatkossa. 

4 artikla  

Lainsäädännön noudattamisen valvonnasta vastaava henkilöstö  

Jäsenvaltioiden on huolehdittava direk tiivin 2009/13/EY asianm ukaisen täy täntöönpanon 
varmistamisesta vastaavan henkilöstön ri ittävästä tai soveltuvasta koulutuksesta, 
pätevyydestä, toim eksiannosta, toim ivallasta, asem asta ja riippum attomuudesta, jotta 
henkilöstö voi suorittaa tarkastukset ja varmistaa direktiivin noudattamisen.  

5 artikla  

Valitukset 

1. Jos jäsenvaltiolle tehdään val itus, jota ei ole p idettävä ilmeisesti perusteettomana, tai 
jos sille osoitetaan, että sen lipun alla pur jehtiva alus ei ole direk tiivin 2009/13/EY 
vaatimusten m ukainen tai että täytänt öönpanotoimenpiteissä on vakavia puutteita, 
jäsenvaltion on ryhdyttävä ta rvittaviin toim enpiteisiin asian tutkim iseksi ja 
varmistettava, että mahdolliset puutteet korjataan.  

2. Valitusten käsittelystä vastaavan henkilöstön on  pide ttävä luottamuksellisina n iiden 
henkilöiden tiedot, jotka ova t tehneet huomautuksen tai valituksen merenkulkijoiden 
työ- ja elin oloissa o levista ep äkohdista tai p uutteista tai lakien ja m ääräysten 
vastaisesta m enettelystä, ja pidä ttäydyttävä k ertomasta la ivanvarustajalle tai täm än 
edustajalle tai laiv anisännälle, että tark astus perustu i yllä m ainittua seikka a 
koskevaan valitukseen tai huomautukseen.  

6 artikla  

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän di rektiivin noudattam isen edellyttäm ät lait, 
asetukset ja hallinnolliset m ääräykset voim aan 12 kuukauden kuluessa sen 
voimaantulosta. Niiden  on viipymättä toim itettava kom issiolle kir jallisina näm ä 
säännökset. 

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin 
on liite ttävä tällain en v iittaus, kun ne virallisesti julk aistaan. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 

3. Jäsenvaltioiden on toim itettava tässä di rektiivissä tark oitetuista kysym yksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 
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7 artikla  

Voimaantulo 

Tämä direktiivi tulee voimaan direktiivin 2009/13/EY voimaantulopäivänä. 

8 artikla  

Osoitus 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä . 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 


