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LYHYET PERUSTELUT

Laivahenkilöstön kouluttaminen on erittäin tärkeää merellä ja satamissa olevien laivojen 
turvallisen toiminnan kannalta. Merenkulkijoiden yhteisestä koulutuksesta ja 
pätevyyskirjoista määrätään merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa 
koskevalla yleissopimuksella (STCW-yleissopimus). Yleissopimus, jonka kansainvälinen 
merenkulkujärjestö hyväksyi vuonna 1978, kattaa myös vahdinpitoa ja työkuntoisuutta 
koskevat säännökset, mukaan luettuna lepoaikasäännökset, ja sitä pannaan parhaillaan 
täytäntöön EU:n lainsäädännössä direktiivillä 2008/106/EY.

Manilassa vuonna 2010 järjestetyssä STCW-yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssissa 
käynnistettiin STCW-yleissopimuksen kattava uudelleentarkastelu ja tehtiin merkittäviä 
muutoksia (Manilan konferenssissa sovitut muutokset), jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 
2012. 

Komission ehdotuksen – COM(2011)0555 – päätavoitteena on sisällyttää nämä Manilan 
konferenssissa sovitut viimeisimmät muutokset EU:n lainsäädäntöön muuttamalla direktiiviä 
2008/106/EY. Liikennevaliokunta on vastaava valiokunta käsiteltäessä ehdotusta Manilan 
konferenssissa sovittujen muutosten sisällyttämistä EU:n lainsäädäntöön. Se koskettaa 
kuitenkin merkittävällä tavalla työllisyyteen liittyviä kysymyksiä. 

Lausuntoluonnoksella pyritään varmistamaan, että nämä uudet EU-säännökset ovat asiaa 
koskevan voimassa olevan lainsäädäntökehyksen ja työmarkkinajärjestöjen välisten jo 
olemassa olevien sopimusten mukainen. 

Tässä yhteydessä valmistelija ehdottaa, että tuettaisiin ja vahvistettaisiin komission ehdotusta 
erityisesti vähimmäislepoaikojen ja niiden rajoitusten osalta, joita poikkeuksille 
vahdinpidossa olevien merenkulkijoiden lepoaikavaatimuksiin mahdollisesti asetetaan. 
Vähimmäislepoaika on 10 tuntia jokaisella 24 tunnin jaksolla ja 77 tuntia seitsemän päivän 
jaksolla. 

Päivittäiseen lepoaikaan ei sallita poikkeuksia, jotta voidaan vähentää väsymyksestä 
aiheutuvaa vaaraa. Poikkeuksia vaadittuun viikoittaiseen lepoaikaan sallitaan ainoastaan 
tiukoilla edellytyksillä. Yleisestä säännöstä voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun eri 
jäsenvaltioiden työmarkkinaosapuolet sopivat 77 tuntia lyhyemmistä viikoittaisista 
lepoajoista. Tämä takaa merenkulkijoiden työaikoja koskevien säännösten yhtenäisyyden 
(direktiivi 1999/63/EY).

Vaikka kollektiivisesti sovittaisiin poikkeuksista viikoittaisiin vähimmäislepoaikoihin, niitä ei 
kuitenkaan saa soveltaa kuin enintään kahden peräkkäisen viikon ajan ja edellyttäen, että 
vähimmäislepoaika on vähintään 70 tuntia seitsemän päivän jaksolla. Tämän lisäksi kahden 
poikkeusajan välinen aika aluksella ei saa olla vähemmän kuin kaksi kertaa poikkeuksen 
kesto. Lausunnolla tarjotaan siis absoluuttinen minimi merenkulkijoiden päivittäiseen 
lepoaikaan, jotta voidaan pitää yllä turvallisuutta laivoilla. 
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikki jäsenvaltiot ovat STCW-
yleissopimuksen sopimuspuolia, eikä 
yksikään niistä ole vastustanut Manilan 
konferenssissa sovittuja muutoksia 
menettelyllä, jota tähän tarkoitukseen 
voidaan käyttää. Jäsenvaltioiden on siksi
yhdenmukaistettava kansalliset sääntönsä 
Manilan konferenssissa sovittujen 
muutosten kanssa. Tässä yhteydessä on 
vältettävä ristiriidan syntyminen 
jäsenvaltioiden kansainvälisten ja niiden 
EU:n puitteissa tekemien velvoitteiden 
välillä. Lisäksi koska merenkulkuala on 
luonteeltaan maailmanlaajuista, 
merenkulkijoiden koulutusta ja 
pätevyyskirjoja koskevat unionin säännöt 
olisi mukautettava alan kansainvälisiin 
sääntöihin. Useita direktiivin 2008/106/EY
säännöksiä olisi siksi muutettava Manilan 
konferenssissa sovittujen muutosten 
mukaisiksi.

(4) Kaikki jäsenvaltiot ovat STCW-
yleissopimuksen sopimuspuolia, eikä 
yksikään niistä ole vastustanut Manilan 
konferenssissa sovittuja muutoksia 
menettelyllä, jota tähän tarkoitukseen 
voidaan käyttää. Jäsenvaltioiden on siksi 
yhdenmukaistettava kansalliset sääntönsä 
Manilan konferenssissa sovittujen 
muutosten kanssa. Tässä yhteydessä on 
vältettävä ristiriidan syntyminen 
jäsenvaltioiden kansainvälisten ja niiden 
EU:n puitteissa tekemien velvoitteiden 
välillä. Lisäksi koska merenkulkuala on 
luonteeltaan maailmanlaajuista, 
merenkulkijoiden koulutusta ja 
pätevyyskirjoja koskevat unionin säännöt 
olisi mukautettava alan kansainvälisiin 
sääntöihin. Ammattipätevyyden 
tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 
2005 annettu direktiivi 2005/36/EY ei 
tarjoa sopivaa oikeuskehystä tarvittavien 
normien asettamiseen merenkulkijoiden 
koulutukselle ja pätevyyskirjoille. Siksi 
tarvitaan EU:n erityissäännöksiä. 
Direktiiviä 2008/106/EY olisi siksi 
muutettava Manilan konferenssissa 
sovittujen muutosten mukaisiksi.

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä, miten direktiivien 2008/106/EY ja 2005/36/EY soveltamisalat eroavat 
toisistaan.
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Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sopimuspuolina olevat valtiot halusivat 
Manilan konferenssissa muun muassa 
asettaa objektiivisia rajoituksia 
poikkeuksille, joita sovelletaan 
vahtihenkilöstön ja niiden 
merenkulkijoiden vähimmäislepoaikoihin, 
joiden tehtäviin kuuluvat turvallisuusasiat, 
turvatoimet ja ympäristön pilaantumisen 
ehkäiseminen. Myös nämä uudet
määräykset olisi sisällytettävä osaksi EU:n
lainsäädäntöä. Niiden olisi kuitenkin 
oltava 21 päivänä kesäkuuta 1999 
annetussa neuvoston direktiivissä 
1999/63/EY5 ja 16 päivänä helmikuuta 
2009 annetussa neuvoston direktiivissä 
2009/13/EY6 säädettyjen merenkulkijoihin 
sovellettavia lepoaikoja koskevien 
säännösten mukaisia. Lisäksi 
mahdollisuutta hyväksyä poikkeuksia olisi 
rajoitettava poikkeusten enimmäiskeston, 
esiintymistiheyden ja laajuuden osalta.
Direktiiviin olisi sisällytettävä tätä asiaa 
koskevia säännöksiä.

(5) Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet 
ovat sopineet merenkulkijoihin 
sovellettavista vähimmäislepoajoista ja 
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi on 
annettu neuvoston direktiivi 1999/63/EY. 
Lisäksi direktiivillä 1999/63/EY annetaan 
mahdollisuus hyväksyä poikkeuksia 
merenkulkijoiden vähimmäislepoaikoihin. 
Sopimuspuolina olevat valtiot halusivat 
Manilan konferenssissa muun muassa 
asettaa objektiivisia rajoituksia 
poikkeuksille, joita sovelletaan 
vahtihenkilöstön ja niiden 
merenkulkijoiden vähimmäislepoaikoihin, 
joiden tehtäviin kuuluvat turvallisuusasiat, 
turvatoimet ja ympäristön pilaantumisen 
ehkäiseminen, jotta voidaan estää 
väsymystä. Nämä uudet säännökset olisi 
sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön siten, 
että varmistetaan yhdenmukaisuus 
direktiivillä 2009/13/EY muutetun 
direktiivin 1999/63/EY kanssa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2008/106/EY mukaisesti mahdollisesti säädetyissä muutoksissa olisi noudatettava 
direktiivin 1999/63/EY säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön eurooppalaisten 
työmarkkinaosapuolien sopimus.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Saatavilla olevat eurooppalaisia 
merenkulkijoita koskevat tilastotiedot ovat 
epätäydellisiä ja usein epätarkkoja, mikä 

(7) Saatavilla olevat eurooppalaisia 
merenkulkijoita koskevat tilastotiedot ovat 
epätäydellisiä ja usein epätarkkoja, mikä 
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tekee poliittisesta päätöksenteosta tällä 
herkällä alalla entistä vaikeampaa.
Merenkulkijoiden pätevyyskirjoja koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot eivät yksinään 
ratkaise tätä ongelmaa, mutta ne olisivat 
selkeästi avuksi. STCW-yleissopimuksen 
sopimuspuolina olevien valtioiden on 
ylläpidettävä rekisteriä kaikista 
pätevyyskirjoista ja kelpoisuustodistuksista 
sekä niiden uusimisista tai muista niihin 
vaikuttavista toimenpiteistä (STCW-
yleissopimuksen säännössä I/2 oleva
14 kohta). Jäsenvaltioilla on direktiivin 
2008/106/EY 11 artiklan 4 kohdan mukaan 
velvollisuus ylläpitää rekisteriä 
myönnetyistä pätevyyskirjoista ja 
kelpoisuustodistuksista. Jotta Euroopan 
työllisyystilanteesta saataisiin 
mahdollisimman täydellinen kuva, 
jäsenvaltiot olisi velvoitettava lähettämään 
komissiolle valikoituja tietoja, jotka ovat 
saatavilla kansallisissa merenkulkijoiden 
pätevyyskirjoja koskevissa rekistereissä.
Näitä tietoja olisi käytettävä 
tilastotarkoituksiin, ja niiden olisi oltava 
yhdenmukaiset unionin
tietosuojavaatimusten kanssa. Direktiiviin 
2008/106/EY olisi siksi sisällytettävä asiaa 
koskeva säännös.

tekee poliittisesta päätöksenteosta tällä 
herkällä alalla entistä vaikeampaa.
Merenkulkijoiden pätevyyskirjoja koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot eivät yksinään 
ratkaise tätä ongelmaa, mutta ne olisivat 
selkeästi avuksi. STCW-yleissopimuksen 
sopimuspuolina olevien valtioiden on 
ylläpidettävä rekisteriä kaikista 
pätevyyskirjoista ja kelpoisuustodistuksista 
sekä niiden uusimisista tai muista niihin 
vaikuttavista toimenpiteistä (STCW-
yleissopimuksen säännössä I/2 oleva
14 kohta). Jäsenvaltioilla on direktiivin 
2008/106/EY 11 artiklan 4 kohdan mukaan 
velvollisuus ylläpitää rekisteriä 
myönnetyistä pätevyyskirjoista ja 
kelpoisuustodistuksista. Jotta Euroopan 
työllisyystilanteesta saataisiin 
mahdollisimman täydellinen kuva, 
jäsenvaltiot olisi velvoitettava lähettämään 
komissiolle valikoituja tietoja, jotka ovat 
saatavilla kansallisissa merenkulkijoiden 
pätevyyskirjoja koskevissa rekistereissä.
Nämä tiedot olisi rajoitettava tietoihin, 
joita tarvitaan näyttöön perustuvaan 
päätöksentekoon, niitä olisi käytettävä
vain tilastotarkoituksiin ja kerättävä, 
tallennettava ja analysoitava noudattaen 
täysimääräisesti unionin
tietosuojavaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä tietojen Euroopan komissiolle välittämisen tavoite myös siksi, että 
tietosuojalainsäädäntöä voidaan soveltaa oikein.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta merenkulkualan ammateista 
voitaisiin kerätä tietoja sitä mukaa, kun 
merenkulkualan ammatit ja teknologia 

(8) Jotta merenkulkualan ammateista 
voitaisiin kerätä tietoja sitä mukaa, kun 
merenkulkualan ammatit ja teknologia 
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kehittyvät, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti direktiivin 
2008/106/EY liitteen V mukauttamiseksi.
Nämä delegoidut säädökset koskisivat 
erityisesti kelpoisuustodistuksissa ja 
pätevyyskirjoissa tai -todistuksissa 
annettavien tietojen sisältöä sekä niiden 
merenkulkijoiden lukumäärää ja tietoja, 
joille myönnetään pätevyyskirja tai 
kelpoisuustodistus, ottaen huomioon 
mainitussa liitteessä esitetyt 
tietosuojatoimenpiteet. Lisäksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä sellaisten toimenpiteiden 
vahvistamiseksi, joiden nojalla jäsenvaltiot 
keräävät, tallentavat ja analysoivat 
tämäntyyppisiä tilastotietoja, jotta voidaan 
vastata uusiin merenkulkijatilastotarpeisiin 
ja kerätä ajantasaisia ja todenmukaisia 
tietoja. On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

kehittyvät, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti direktiivin 
2008/106/EY liitteen V mukauttamiseksi.
Nämä delegoidut säädökset koskisivat 
erityisesti kelpoisuustodistuksissa ja 
pätevyyskirjoissa tai -todistuksissa 
annettavien tietojen sisältöä sekä niiden 
merenkulkijoiden lukumäärää ja tietoja, 
joille myönnetään pätevyyskirja tai 
kelpoisuustodistus, koskevien säännösten 
päivittämistä, ottaen huomioon mainitussa 
liitteessä esitetyt tietosuojatoimenpiteet.
Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä sellaisten 
toimenpiteiden vahvistamiseksi, joiden 
nojalla jäsenvaltiot keräävät, tallentavat ja 
analysoivat tämäntyyppisiä tilastotietoja, 
jotta voidaan vastata uusiin 
merenkulkijatilastotarpeisiin ja kerätä 
ajantasaisia ja todenmukaisia tietoja. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset olisi rajattava vain siihen, mitä tarvitaan pitämään tietojärjestelmä 
merenkulkualan kehityksen tasalla.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/106/EY
1 artikla – 41 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

41 a. "sähkömiehellä" miehistön jäsentä, 
jolla on liitteessä I olevan III luvun 
mukainen pätevyys;

Or. en

Perustelu

On otettava käyttöön "sähkömiehen" määritelmä, joka vastaa liitteessä I olevan III luvun 
säännöksiä.

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – f alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2008/106/EY
5 artikla – 11 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"11. Pätevyyskirjan hakijan on esitettävä 
riittävä näyttö

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – f alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
5 artikla – 11 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilöllisyydestään; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – f alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
5 artikla – 11 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseiseen pätevyyskirjaan vaadittavan, 
liitteessä I olevissa säännöissä asetetun 
ikärajan täyttymisestä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – f alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
5 artikla – 11 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) STCW-koodin A-I/9 osastossa 
määriteltyjen terveydentilavaatimusten 
täyttymisestä;

c) erityistehtävien suorittamiseen 
sovellettavien terveydentilavaatimusten 
täyttymisestä;

Or. en

Perustelu

(Perustelun alkuosa ei koske suomenkielistä versiota.) Lisäksi on korostettava, että 
terveydentila voidaan vahvistaa ainoastaan suhteessa suoritettaviin erityistehtäviin.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – f alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
5 artikla – 11 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) liitteen I sääntöjen mukaisten 
pätevyysvaatimusten täyttymisestä niiden 
toimien, tehtävien ja suoritustasojen osalta, 
jotka pätevyyskirjan 
kelpoisuustodistuksessa on määrä 
määritellä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

"a) kaikkia valtiosta riippumattomien 
laitosten tai niiden alaisten elinten 
toteuttamia toimia, jotka koskevat 
koulutusta, pätevyyden arviointia, 
pätevyyskirjojen, mukaan luettuina 
lääkärintodistukset, ja 
kelpoisuustodistusten myöntämistä sekä 
uusimista, seurataan jatkuvasti 
laadunvarmistusjärjestelmän avulla sen 
varmistamiseksi, että määritellyt tavoitteet 
saavutetaan, mukaan luettuina kouluttajien 
ja arvioijien pätevyyttä ja kokemusta 
koskevat tavoitteet;".

"a) kaikkia valtiosta riippumattomien 
laitosten tai niiden alaisten elinten 
toteuttamia toimia, jotka koskevat 
koulutusta, pätevyyden arviointia, 
pätevyyskirjojen, mukaan luettuina 
lääkärintodistukset, ja 
kelpoisuustodistusten myöntämistä sekä 
uusimista, seurataan jatkuvasti 
laadunvarmistusjärjestelmän avulla sen 
varmistamiseksi, että määritellyt tavoitteet 
saavutetaan, mukaan luettuina kouluttajien 
ja arvioijien pätevyyttä ja kokemusta 
koskevat tavoitteet, STCW-koodin A-I/6 ja 
A-I/8 osastossa olevien säännösten 
mukaisesti;".

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa toistetaan STCW-yleissopimuksen I/8 säännös. Olisi muistutettava myös siitä, 
että sovelletaan STCW-koodin A osan asianmukaisia osastoja.
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Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/106/EY
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

i a) Korvataan b alakohta seuraavasti:
"b) käytössä on STCW-koodin A-I/6 ja A-
I/8 osaston säännösten mukainen 
laadunvarmistusjärjestelmä, jos valtion 
laitokset tai elimet toteuttavat 
toimintaa;"

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa toistetaan STCW-yleissopimuksen I/8 säännös. Olisi muistutettava myös siitä, 
että sovelletaan STCW-koodin A osan asianmukaisia osastoja.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

"c) koulutuksen tavoitteet ja niihin liittyvät 
pätevyyden laatuvaatimukset, jotka on 
saavutettava, on määritelty selkeästi ja että
niissä yksilöidään STCW-yleissopimuksen 
nojalla vaadituissa kokeissa ja 
arvioinneissa tarvittavien tietojen ja 
taitojen taso. Tavoitteet ja niihin liittyvät 
laatuvaatimukset voidaan määritellä 
erikseen eri kurssien ja 
koulutusohjelmien osalta, ja niiden on 
katettava myös pätevyyskirjojen 
myöntämisjärjestelmän hallinto;".

"c) koulutuksen tavoitteet ja niihin liittyvät 
pätevyyden laatuvaatimukset, jotka on 
saavutettava, on määritelty selkeästi ja 
niissä yksilöidään STCW-yleissopimuksen 
nojalla vaadituissa kokeissa ja 
arvioinneissa tarvittavien tietojen ja 
taitojen taso;".

Or. en
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Perustelu

Viimeinen virke voidaan poistaa, koska sama ajatus sisällytetään direktiivin 2008/106/EY 
10 artiklan 1 kohdan d alakohtaan.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/106/EY
10 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) Lisätään 2 a alakohta seuraavasti:
"Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja laatujärjestelmiä ja 
laadunvarmistusjärjestelmiä on 
kehitettävä ja ne on pantava täytäntöön 
ottaen tarvittaessa huomioon 
ammatillisen koulutuksen 
laadunvarmistuksen eurooppalaisen 
viitekehyksen perustamisesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 18 päivänä 
kesäkuuta 2009 antaman suosituksen ja 
jäsenvaltioiden toteuttamat asiaa koskevat 
toimenpiteet."

Or. en

Perustelu

On varmistettava yhdenmukaisuus ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta koskevan EU-
lainsäädännön kanssa.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
merenkulkijoiden terveydentilavaatimukset 
ja menettelyt lääkärintodistuksen 
antamiseksi tämän artiklan säännösten ja 

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
merenkulkijoiden terveydentilavaatimukset 
ja menettelyt lääkärintodistuksen 
antamiseksi tämän artiklan säännösten ja 
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STCW-koodin A-I/9 osaston määräysten 
mukaisesti.

STCW-koodin A-I/9 osaston määräysten 
mukaisesti. Terveysvaatimuksia 
asetettaessa olisi otettava huomioon myös 
STCW-koodin B-I/9 osastossa annettu 
opastus.

Or. en

Perustelu

STCW-koodin B-I/9 osastossa annetaan erittäin hyödyllistä opastusta terveysvaatimusten 
asettamista varten, vaikka niiden noudattamien ei ole pakollista STCW-yleissopimuksen 
sopimuspuolille.

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2008/106/EY
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jokaisen pätevyyskirjan hakijan on 4. Pätevyyskirjan, johon sisältyy 
lääketieteellinen osa, hakijan on

Or. en

Perustelu

(Perustelun ensimmäinen osa ei koske suomenkielistä versiota.) Selvyyden vuoksi olisi 
lisättävä sanat "johon sisältyy lääketieteellinen osa".

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) esitettävä riittävä näyttö 
henkilöllisyydestään; sekä

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) täytettävä sovellettavat asianomaisen 
jäsenvaltion asettamat 
terveydentilavaatimukset.

c) täytettävä erityistehtävien 
suorittamiseen sovellettavat asianomaisen 
jäsenvaltion asettamat 
terveydentilavaatimukset.

Or. en

Perustelu

On korostettava, että terveydentila voidaan vahvistaa ainoastaan suhteessa suoritettaviin 
erityistehtäviin.

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistettava lepoaikoja koskevat 
säännökset, jotka koskevat 
vahtihenkilöstöä ja niitä, joiden tehtäviin 
kuuluvat turvallisuusasiat, turvatoimet ja 
ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 3–
15 kohdan mukaisesti, ja pantava ne 
täytäntöön;

a) vahvistettava lepoaikoja koskevat 
säännökset, jotka koskevat 
vahtihenkilöstöä ja niitä, joiden tehtäviin 
kuuluvat turvallisuusasiat, turvatoimet ja 
ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 3–
13 kohdan mukaisesti, ja pantava ne 
täytäntöön;

Or. en

Perustelu

Korjataan viittausvirhe.
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Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 4 ja 5 kohdassa säädettyjä 
lepoaikavaatimuksia ei tarvitse noudattaa
hätä- tai harjoitustilanteessa eikä muissa 
erittäin poikkeuksellisissa toimintaoloissa.
Katselmukset, palo- ja 
pelastusveneharjoitukset sekä kansallisissa 
laeissa ja asetuksissa ja kansainvälisissä 
oikeudellisissa asiakirjoissa edellytetyt 
harjoitukset on toteutettava siten, että 
lepoaikoja häiritään mahdollisimman 
vähän eikä aiheuteta väsymystä.

6. Edellä 4 ja 5 kohdassa säädettyjä 
lepoaikavaatimuksia ei tarvitse noudattaa
hätätilanteessa eikä muissa erittäin 
poikkeuksellisissa toimintaoloissa.
Katselmukset, palo- ja 
pelastusveneharjoitukset sekä kansallisissa 
laeissa ja asetuksissa ja kansainvälisissä 
oikeudellisissa asiakirjoissa edellytetyt 
harjoitukset on toteutettava siten, että 
lepoaikoja häiritään mahdollisimman 
vähän eikä aiheuteta väsymystä.

Or. en

Perustelu

STCW-yleissopimuksen tekstissä ei mainita harjoitustilanteita.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
15 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jäsenvaltiot voivat työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelua
koskevia yleisiä periaatteita noudattaen
hyväksyä tai rekisteröidä sellaisia
työehtosopimuksia, joissa sallitaan
poikkeusten tekeminen 4 kohdan b 
alakohdassa ja 5 kohdassa säädetyistä
vaadituista lepoajoista, edellyttäen ettei 
lepoaika jää alle 70 tuntiin millään 
seitsemän päivän jaksolla. Tällaisten 
poikkeusten on direktiivin 1999/63/EY 
mukaisesti mahdollisuuksien mukaan
oltava asetettujen normien mukaisia, 

11. Merenkulkijoille, joille on annettu 
tehtäväksi toimia vahtipäällikkönä tai 
vahtiin osallistuvana miehistön jäsenenä 
taikka niille, joiden tehtäviin kuuluvat 
turvallisuusasiat, turvatoimet ja 
pilaantumisen ehkäiseminen, voidaan 
direktiivin 1999/63/EY mukaisesti 
myöntää poikkeuksia 4 ja 5 kohdassa 
säädettyihin lepoaikavaatimuksiin. Ottaen
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelua koskevat yleiset periaatteet 
huomioon jäsenvaltioilla voi olla 
kansallisia lakeja, asetuksia tai 
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mutta niissä voidaan ottaa huomioon 
tiheämmin toistuvat tai pidemmät vapaat 
jaksot tai korvaavan vapaan myöntäminen, 
ja niissä on myös mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon STCW-koodin 
B-VIII/1 osastossa annettu väsymyksen 
ehkäisemistä koskeva ohjeistus.

menettelyjä, joiden mukaisesti 
toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä 
tai rekisteröidä työehtosopimuksia, joissa 
sallitaan poikkeuksia 
lepoaikavaatimuksiin. Tällaisissa 
poikkeuksissa on mahdollisuuksien 
mukaan noudatettava asetettuja normeja, 
mutta niissä voidaan ottaa huomioon 
tiheämmin toistuvat tai pidemmät vapaat 
jaksot tai korvaavan vapaan myöntäminen
vahtia pitäville merenkulkijoille tai lyhyitä 
matkoja tekevillä aluksilla työskenteleville 
merenkulkijoille. Väsymyksen 
aiheuttaman vaaran vähentämiseksi ei 
kuitenkaan saa hyväksyä poikkeuksia 4 
kohdan a alakohdassa säädettyyn 
vähimmäislepoaikaan ja 4 kohdan 
b alakohdan ja 5 kohdan 
lepoaikavaatimuksia koskevissa 
poikkeuksissa on noudatettava 12 ja 
13 kohdan rajoituksia. Tällaisissa 
poikkeuksissa on myös otettava huomioon 
STCW-koodin B-VIII/1 osastossa annettu 
väsymyksen ehkäisemistä koskeva 
ohjeistus.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2008/106/EY mukaisesti mahdollisesti säädetyissä poikkeuksissa olisi 
noudatettava direktiivin 1999/63/EY säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön eurooppalaisten 
työmarkkinaosapuolien sopimus ja on varmistettava yhdenmukaisuus EU:n lainsäädännön 
kanssa. On myös selvennettävä, että vaikka on turvattava työmarkkinajärjestöjen 
riippumattomuus EU:n ja kansallisella tasolla, väsymyksen ehkäisemiseksi tarvitaan 
objektiivisia rajoja sellaisten merenkulkijoiden vähimmäislepoaikoihin, joilla on 
erityisvastuuta. 

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
15 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Edellä 11 kohdassa tarkoitettuja 12. Edellä 11 kohdassa tarkoitettuja 
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poikkeuksia, jotka koskevat 4 kohdan 
b alakohdassa säädettyä viikoittaista
lepoaikaa, saa soveltaa enintään kahden 
peräkkäisen viikon ajan. Kahden 
poikkeusajan välinen aika aluksella ei saa 
olla vähemmän kuin kaksi kertaa 
poikkeuksen kesto.

poikkeuksia, jotka koskevat 4 kohdan b 
alakohdassa säädettyä viikoittaista
vähimmäislepoaikaa, saa soveltaa enintään 
kahden peräkkäisen viikon ajan ja 
edellyttäen, että vähimmäislepoaika on 
vähintään 70 tuntia seitsemän päivän 
jaksolla. Lisäksi kahden poikkeusajan 
välinen aika aluksella ei saa olla 
vähemmän kuin kaksi kertaa poikkeuksen 
kesto.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarkistuksen 21 mukainen. Myös tekstin selkeyttä olisi parannettava.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
15 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Edellä 11 kohdassa tarkoitettujen
5 kohtaan sovellettavissa olevien 
poikkeusten osalta 4 kohdan a alakohdassa 
säädetty lepoaika voidaan jakaa enintään 
kolmeen jaksoon, joista yhden jakson on 
oltava vähintään kuusi tuntia ja 
kummankin kahdesta muusta jaksosta 
vähintään tunnin pituinen. Peräkkäisten 
lepoaikojen välinen aika ei saa olla yli
14 tuntia. Poikkeukset eivät saa olla yli 
kaksi 24-tunnin jaksoa millään seitsemän 
päivän jaksolla.

13. Edellä 11 kohdassa tarkoitettujen 5 
kohtaan sovellettavissa olevien 
poikkeusten osalta 4 kohdan a alakohdassa 
säädetty vähimmäislepoaika jokaisella 
24 tunnin jaksolla voidaan jakaa enintään 
kolmeen lepojaksoon, joista yhden jakson 
on oltava vähintään kuusi tuntia ja 
kummankin kahdesta muusta jaksosta 
vähintään tunnin pituinen. Peräkkäisten 
lepoaikojen välinen aika ei saa olla yli 14 
tuntia. Poikkeukset eivät saa olla yli kaksi 
24-tunnin jaksoa millään seitsemän päivän 
jaksolla.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa tarkistuksia 21 ja 22. Myös tekstin selkeyttä olisi parannettava.
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Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
25 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa 
asianmukaiset toimenpiteet tällaisten 
tietojen keruuta, tallentamista ja 
analysointia varten.".

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa 
asianmukaiset toimenpiteet tällaisten 
tietojen keruuta, tallentamista ja 
analysointia varten sovellettavassa EU:n 
lainsäädännössä vahvistettujen 
tietosuojavaatimusten mukaisesti. Tiedot 
on mahdollisuuksien mukaan välitettävä, 
kerättävä, talletettava ja analysoitava 
nimettöminä. Sama koskee tietoihin 
perustuvien analyysitulosten levittämistä.".

Or. en

Perustelu

On korostettava tietosuojatoimenpiteiden noudattamista.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

"Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin liitteen V 
muuttamiseksi niiden tietojen erityisen ja 
asianmukaisen sisällön ja yksityiskohtien 
osalta, jotka jäsenvaltioiden on 
toimitettava, ottaen huomioon 
tietosuojatoimenpiteet.".

"Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin liitteen V 
muuttamiseksi niiden tietojen erityisen ja 
asianmukaisen sisällön ja yksityiskohtien 
osalta, jotka jäsenvaltioiden on 
toimitettava, noudattaen sovellettavassa 
EU:n lainsäädännössä vahvistettuja 
tietosuojatoimenpiteitä.".

Or. en
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Perustelu

On korostettava tietosuojatoimenpiteiden noudattamista.


