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Tarkistus 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Perustaessaan tehokkaan 
järjestelmän merenkulkijoiden 
työskentelyolosuhteiden valvomiseksi 
jäsenvaltiot voivat tarvittaessa antaa 
tarkastusten suorittamisen toimivaltaisiksi 
ja riippumattomiksi tunnustamiensa 
julkisten laitosten tai muiden 
organisaatioiden tehtäväksi (mukaan 
lukien jonkin toisen jäsenvaltion elimet 
toisen jäsenvaltion suostumuksella).
Jäsenvaltiolla on kuitenkin aina täysi 
vastuu sen lipun alla purjehtivien alusten 
merenkulkijoiden työ- ja elinolojen 
tarkastuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan esittelijän esittämän tarkistuksen rakennetta. EU:lla ei ole mitään 
oikeusperustaa sertifiointivaatimusten täytäntöönpanolle. Sertifioinnin oikeusperusta johtuu 
ILO:n yleissopimuksesta ja kansallisesta lainsäädännöstä, jolla tämä yleissopimus pannaan 
täytäntöön. Komission ehdotuksella pyritään vahvistamaan työmarkkinaosapuolten sopimusta 
eikä ILO:n yleissopimusta. Direktiivi ei siksi luo oikeusperustaa sertifioinneille eikä etenkään 
merityösertifikaatille.

Tarkistus 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kunkin jäsenvaltion on asetettava 
tarkastusjärjestelmiensä hallinnointia 
koskevat selvät tavoitteet ja vaatimukset 
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sekä määriteltävä menettelytapa, jonka 
avulla näiden tavoitteiden ja vaatimusten 
täyttymistä voidaan seurata.

Or. en

Tarkistus 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tarkastusten väli on enintään kolme 
vuotta.

Or. en

Tarkistus 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava
direktiivin 2009/13/EY asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamisesta
vastaavan henkilöstön riittävästä tai 
soveltuvasta koulutuksesta, pätevyydestä,
toimeksiannosta, toimivallasta, asemasta 
ja riippumattomuudesta, jotta henkilöstö 
voi suorittaa tarkastukset ja varmistaa 
direktiivin noudattamisen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 artiklan 1 b kohdassa tarkoitetuilla 
laitoksilla ja muilla organisaatiolla ja 
niiden henkilöstöön kuuluvilla 
henkilöillä, jotka huolehtivat direktiivin 
2009/13/EY asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamisesta, on 
riittävä tai soveltuva koulutus, pätevyys, 
toimeksianto, toimivalta, asema ja 
riippumattomuus, jotta henkilöstö voi 
suorittaa tarkastukset ja varmistaa 
direktiivin noudattamisen.

Or. en
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Tarkistus 68
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin jäsenvaltion on kehitettävä
a) järjestelmä, jonka avulla varmistetaan 
tunnustettujen organisaatioiden työn 
asianmukaisuus, mikä käsittää tiedot 
sovellettavista kansallisista laeista ja 
asetuksista ja asiaan liittyvistä 
kansainvälisistä välineistä, sekä
b) viestintätapoja, joiden avulla voidaan 
pitää yhteyttä tällaisiin organisaatioihin 
ja valvoa niitä.

Or. en

Tarkistus 69
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltiolle tehdään valitus, jota ei 
ole pidettävä ilmeisesti perusteettomana,
tai jos sille osoitetaan, että sen lipun alla 
purjehtiva alus ei ole direktiivin 
2009/13/EY vaatimusten mukainen tai että 
täytäntöönpanotoimenpiteissä on vakavia 
puutteita, jäsenvaltion on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin asian 
tutkimiseksi ja varmistettava, että 
mahdolliset puutteet korjataan.

1. Jos jäsenvaltiolle tehdään valitus, jota ei 
ole pidettävä ilmeisesti perusteettomana
kansainvälisen työoikeuden, kuten 
merityötä koskevan yleissopimuksen tai 
direktiivin 2009/13/EY säännösten 
mukaisesti, jäsenvaltion on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin asian 
tutkimiseksi ja varmistettava, että 
mahdolliset puutteet korjataan.

Jos jäsenvaltio saa tarkastuksen avulla 
todisteet siitä, että sen lipun alla purjehtiva 
alus ei ole direktiivin 2009/13/EY 
vaatimusten mukainen tai että 
täytäntöönpanotoimenpiteissä on vakavia 
puutteita, jäsenvaltion on ryhdyttävä 
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tarvittaviin toimenpiteisiin asian 
tutkimiseksi ja varmistettava, että 
mahdolliset puutteet korjataan.

Or. fr

Tarkistus 70
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valitusten käsittelystä vastaavan
henkilöstön on pidettävä luottamuksellisina 
niiden henkilöiden tiedot, jotka ovat 
tehneet huomautuksen tai valituksen 
merenkulkijoiden työ- ja elinoloissa 
olevista epäkohdista tai puutteista tai lakien 
ja määräysten vastaisesta menettelystä, ja 
pidättäydyttävä kertomasta 
laivanvarustajalle tai tämän edustajalle tai 
laivanisännälle, että tarkastus perustui yllä 
mainittua seikkaa koskevaan valitukseen 
tai huomautukseen.

2. Henkilöstön on pidettävä 
luottamuksellisina niiden henkilöiden 
tiedot, jotka ovat tehneet huomautuksen tai 
valituksen merenkulkijoiden työ- ja 
elinoloissa olevista epäkohdista tai 
puutteista tai lakien ja määräysten 
vastaisesta menettelystä, ja pidättäydyttävä 
kertomasta laivanvarustajalle tai tämän 
edustajalle tai laivanisännälle, että 
tarkastus perustui yllä mainittua seikkaa 
koskevaan valitukseen tai huomautukseen.

Or. fr

Tarkistus 71
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Uudelleentarkastelulauseke

Yleissopimuksen tultua voimaan komissio 
valvoo sen saattamista osaksi unionin 
lainsäädäntöä sekä sen soveltamista 
jäsenvaltioissa. Komissio toteuttaa 
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tarvittavat toimenpiteet.

Or. fr

Tarkistus 72
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Tarkastukset ja täytäntöönpanon valvonta
Kunkin jäsenvaltion on luotava 
järjestelmä, jonka avulla tarkkaillaan sen 
lipun alla purjehtivilla aluksilla olevien 
merenkulkijoiden olosuhteita ja 
varmistetaan, että toimenpiteet, jotka 
liittyvät työ- ja elinoloihin ja joita 
mahdollisessa merityöehtojen 
noudattamista koskevassa ilmoituksessa 
edellytetään, on pantu täytäntöön ja että 
ne vastaavat direktiivin 2009/13/EY 
vaatimuksia.

Or. en


