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on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 
2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0798),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0409/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2014),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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milles käsitletakse merelaevade töötajaid 
ning millega muudetakse direktiive 
2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ,
98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ

milles käsitletakse merelaevade töötajaid 
ning millega muudetakse direktiive 
2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ ja
98/59/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

(EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Selgitus

Direktiiv 2001/23/EÜ on küll igati asjakohane põhivara puhul, ent seda ei saa niisama 
lihtsalt kohaldada liikuva vara suhtes. Laevanduses on kollektiivlepingud sageli seotud 
lipuriigi seadusandlusega. Käesoleva direktiivi kohaldamisel võib laeva müümise korral 
juhtuda, et merelaevade töötajate suhtes hakkavad kehtima väga erinevad töötingimused, mis 
ei pruugi olla neile soodsad. Kollektiivlepingud on lipuriigiti erinevad ning lähtuvad riiklikul 
tasandil laevandussektori varade üleandmise võimalusest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/94/EÜ 
töötajate kaitse kohta tööandja 
maksejõuetuse korral,22 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta 
direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa töönõukogu 
asutamise või töötajate teavitamise ja 
nendega konsulteerimise korra 
sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes 
ettevõtetes või kontsernides,23 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. 
aasta direktiiv 2002/14/EÜ, millega 
kehtestatakse töötajate teavitamise ja 
nõustamise üldraamistik Euroopa
Ühenduses,24 nõukogu 20. juuli 1998. aasta 
direktiiv 98/59/EÜ kollektiivseid 
koondamisi käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta,25 nõukogu 
12. märtsi 2001. aasta direktiiv 
2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta26 kas jätavad või 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/94/EÜ 
töötajate kaitse kohta tööandja 
maksejõuetuse korral,22 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta 
direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa töönõukogu 
asutamise või töötajate teavitamise ja 
nendega konsulteerimise korra 
sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes 
ettevõtetes või kontsernides,23 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. 
aasta direktiiv 2002/14/EÜ, millega 
kehtestatakse töötajate teavitamise ja 
nõustamise üldraamistik Euroopa
Ühenduses24 ja nõukogu 20. juuli 1998. 
aasta direktiiv 98/59/EÜ kollektiivseid 
koondamisi käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta,25 kas 
jätavad või lubavad liikmesriikidel jätta 
merelaevade töötajad nende 
reguleerimisalast välja.



PR\1011772ET.doc 7/17 PE524.699v01-00

ET

lubavad liikmesriikidel jätta merelaevade 
töötajad nende reguleerimisalast välja.

__________________ __________________
22 ELT L 283, 28.10.2008, lk 36. 22 ELT L 283, 28.10.2008, lk 36.
23 ELT L 122, 16.5.2009, lk 28. 23 ELT L 122, 16.5.2009, lk 28.
24 EÜT L 80, 23.3.2002, lk 29. 24 EÜT L 80, 23.3.2002, lk 29.
25 EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16. 25 EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16.
26 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.

Or. en

Selgitus

Direktiiv 2001/23/EÜ on küll igati asjakohane põhivara puhul, ent seda ei saa niisama 
lihtsalt kohaldada liikuva vara suhtes. Laevanduses on kollektiivlepingud sageli seotud 
lipuriigi seadusandlusega. Käesoleva direktiivi kohaldamisel võib laeva müümise korral 
juhtuda, et merelaevade töötajate suhtes hakkavad kehtima väga erinevad töötingimused, mis 
ei pruugi olla neile soodsad. Kollektiivlepingud on lipuriigiti erinevad ning lähtuvad riiklikul 
tasandil laevandussektori varade üleandmise võimalusest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praegune õiguslik olukord põhjustab
liikmesriikides sama kategooria töötajate
erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas 
liikmesriik praeguste õigusaktidega 
lubatud väljajätmisi ja erandeid kohaldab 
või mitte. Tähelepanuväärne arv 
liikmesriike on väljajätmisi kasutanud 
vähesel määral.

(5) Praegune õiguslik olukord 
liikmesriikides tuleneb meremeheameti 
eripärast. Paljudes liikmesriikides 
kehtivad merelaevade töötajate suhtes 
piisavat kaitset pakkuvad 
kollektiivlepingud. Lisaks tagab 2013. 
aasta augustis jõustunud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 
meretöönormide konventsioon 
ülemaailmselt võrdsed tingimused. 

Or. en

Selgitus

Kõige suurem erinevus laevandussektori ja muu maismaal toimuva majandustegevuse vahel 
on asjaolu, et laeva puhul on tegu äärmiselt liikuva varaga. Laevad tegutsevad tavaliselt 
rahvusvahelistel kaubandusteedel ning läbivad eri riikide jurisdiktsioone. Käesoleva 
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ettepaneku eesmärk peaks olema ülemaailmselt võrdsete tingimuste tagamine, viidates selgelt 
ILO meretöönormide konventsioonile, mis on ELi õigusse üle võetud sotsiaalpartnerite –
Euroopa Transporditöötajate föderatsiooni ja Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu vahel 
sõlmitud kokkuleppega, mida jõustatakse ELi õiguse alusel. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sinises raamatus28 rõhutatakse 
vajadust suurendada merendusega seotud 
töökohtade hulka ja parandada nende 
kvaliteeti Euroopa kodanike jaoks ning 
laeva pardal valitsevate töötingimuste 
parandamise olulisust.

välja jäetud

__________________
28 KOM (2007) 575 (lõplik), 10. oktoober 
2007.

Or. en

Selgitus

Sinises raamatus esitatud järeldused on küll kasulikud, et selgusetuks jääb seos merelaevade 
töötajate väljajätmisega teatavatest tööhõivedirektiividest. Nimelt on praeguses 
õigusraamistikus lubatud erandid siiani võimaldanud tagada Euroopa laevandusklastri 
konkurentsivõime rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb tagada, et merelaevade töötajad, 
keda käesolev direktiiv hõlmab, ja nende 
õigused, mida liikmesriigid on tunnustanud 
direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 
2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja/või 2001/23/EÜ
rakendavate riiklike õigusnormidega, 
oleksid kaitstud.

(10) Tuleb tagada, et merelaevade töötajad, 
keda käesolev direktiiv hõlmab, ja nende 
õigused, mida liikmesriigid on tunnustanud 
direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 
2002/14/EÜ ja 98/59/EÜ rakendavate 
riiklike õigusnormidega, oleksid kaitstud.
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Or. en

Selgitus

Direktiiv 2001/23/EÜ on küll igati asjakohane põhivara puhul, ent seda ei saa niisama 
lihtsalt kohaldada liikuva vara suhtes. Laevanduses on kollektiivlepingud sageli seotud 
lipuriigi seadusandlusega. Käesoleva direktiivi kohaldamisel võib laeva müümise korral 
juhtuda, et merelaevade töötajate suhtes hakkavad kehtima väga erinevad töötingimused, mis 
ei pruugi olla neile soodsad. Kollektiivlepingud on lipuriigiti erinevad ning lähtuvad riiklikul 
tasandil laevandussektori varade üleandmise võimalusest.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Seepärast on asjakohane muuta 
tööõigust käsitlevaid direktiive, mis 
jätavad merelaevade töötajad oma 
reguleerimisalast välja või lubavad 
erandeid, mis ei ole objektiivselt 
põhjendatud.

(12) Seepärast on asjakohane muuta mitut
tööõigust käsitlevat direktiivi, mis jätavad 
merelaevade töötajad oma 
reguleerimisalast välja või lubavad 
erandeid, mis ei ole objektiivselt 
põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Direktiiv 2001/23/EÜ on küll igati asjakohane põhivara puhul, ent seda ei saa niisama 
lihtsalt kohaldada liikuva vara suhtes. Laevanduses on kollektiivlepingud sageli seotud 
lipuriigi seadusandlusega. Käesoleva direktiivi kohaldamisel võib laeva müümise korral 
juhtuda, et merelaevade töötajate suhtes hakkavad kehtima väga erinevad töötingimused, mis 
ei pruugi olla neile soodsad. Kollektiivlepingud on lipuriigiti erinevad ning lähtuvad riiklikul 
tasandil laevandussektori varade üleandmise võimalusest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 
Direktiiv 2009/38/EÜ
Artikkel 1 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 1 jäetakse välja lõige 7. Artikli 1 lõige 7 asendatakse järgmisega:
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„7. Liikmesriigid võivad teha erandi 
käesolevast direktiivist juhul, kui laev, 
mille pardal töötab töötajate esindaja või 
tema asendaja, on merel või muu kui 
lipuriigi sadamas, või juhul, kui füüsiline 
osalemine käesolevas direktiivis sätestatud 
koosolekul ei ole võimalik.”

Or. en

Selgitus

Meretranspordi eripära ja süvamere laevandustegevusele omaste suurte vahemaade tõttu on 
tõenäoline, et füüsiline osalemine töönõukogude töös häirib laevandustegevust. 
Rahvusvahelises kaubanduses tegutsevad laevad on tegelikult hoopis sagedamini merel kui 
sadamates, mistõttu on võimatu pidada koosolekuid lühikese etteteatamisajaga. Järelikult on 
osalemine mõttekas vaid juhul, kui on tagatud füüsiline kohalolek, lisaks puuduvad paljudel 
laevadel hetkel sidevahendid, mida saaks kasutada alternatiivse võimalusena.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 
Direktiiv 2002/14/EÜ
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad teha erandi 
käesolevast direktiivist, kohaldades 
erisätteid avamerel sõitvate laevade 
meeskondade suhtes, kui nende sätetega 
on direktiiviga samaväärsel tasemel 
tagatud asjaomaste töötajate õigus 
teavitamisele ja konsulteerimisele ja selle 
õiguse tõhus kasutamine.

3. Liikmesriigid võivad teha erandi 
käesolevast direktiivist juhul, kui
merelaev, mille pardal töötab asjaomase 
ettevõtte või asutuse töötajate esindaja või 
tema asendaja, on merel või muu kui 
lipuriigi sadamas, või juhul, kui 
teavitamise ja nõustamise praktilise korra 
kohaselt ei ole võimalik korraldada 
koosolekut tööandjaga.

Erandi tegemisel artikli 4 sätetest 
teavitatakse asjaomaseid töötajate 
esindajaid tööandajaga toimuvast 
koosolekust ja selle päevakorrast ning 
põhjustest, miks neid ei kutsuta 
koosolekul osalema. Nimetatud töötajate 
esindajad võivad esitada juhatusele 
koosoleku päevakorra kohta märkusi. 
Töötajate esindajaid teavitatakse hiljem 
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koosoleku tulemustest.
Juhul kui üks või mitu asjaomase 
ettevõtte või asutuse töötajate esindajat ei 
tööta kaubalaeva pardal, ei mõjuta 
käesolevas lõikes sätestatud erandid 
nimetatud töötajate esindate õigust 
teavitamisele ja konsulteerimisele. 

Or. en

Selgitus

Meretranspordi eripära tõttu on tõenäoline, et füüsiline osalemine teavitamis- ja 
nõustamisorganite töös häirib laevandustegevust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 2
Direktiiv 98/59/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatav kollektiivne koondamine 
puudutab merelaeva meeskonna liikmeid, 
tuleb sellest teatada selle riigi pädevale 
asutusele, mille lipu all merelaev sõidab.

Kui kavandatav kollektiivne koondamine 
puudutab merelaeva meeskonna liikmeid, 
tuleb sellest teatada selle riigi pädevale 
asutusele, mille lipu all merelaev sõidab, ja 
selle riigi pädevale asutusele, kus asub 
tööandja tegevuskoht.

Or. en

Selgitus

Ainuüksi lipuriigi teavitamisest ei piisa, kuna sageli on nii, et lipuriigil puudub igasugune 
side riigiga, kus asub tööandja tegevuskoht, ning ta ei teosta selle riigi üle jurisdiktsiooni. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 3
Direktiiv 98/59/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatav meeskonnaliikmete 
kollektiivne koondamine on seotud 
merelaeva ülevõtmisega või tuleneb 
sellest, võivad liikmesriigid pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist anda 
pädevatele riiklikele asutustele õiguse 
teha erandeid lõikes 1 sätestatud 
ajavahemiku kohaldamisest kas osaliselt 
või täies ulatuses järgmistel asjaoludel:

Merelaeva ülevõtmisega seotud või sellest 
tulenev kavandatav meeskonnaliikmete 
kollektiivne koondamine jäetakse 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja.

Juhul kui riikide õigusaktides või 
kollektiivlepingutes on juba olemas 
merelaevade meeskonnaliikmete 
kollektiivset koondamist käsitlevad sätted, 
ei mõjuta käesolev direktiiv selliste 
kohaldamist. 

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või 
mitu merelaeva;
(b) tööandja omab ainult ühte merelaeva.

Or. en

Selgitus

Tegu on direktiivi sätetega, milles nähakse ette töötajate teavitamise ja nõustamise 
menetlused. Laevandussektoris valitsevate keeruliste tööhõivestruktuuride tõttu ei ole 
nimetatud menetluste kasutamine sageli teostatav. Komisjoni direktiivi kohaldamisega 
võidakse anda stiimul laevade ülekandmiseks. Paljudes liikmesriikides kehtivad kollektiivset 
koondamist käsitlevad sätted peegeldavad laevandussektori eripära, seetõttu peavad 
liikmesriigid jätkuvalt saama otsustada, kas vaja on õigusakte või muid meetmeid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/23/EÜ muudetakse 
järgmiselt:

välja jäetud

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt.
(1) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Ilma et see mõjutaks lõiget 3, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi juhul 
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kui ja niivõrd kui ülemineku objektiks 
olev ettevõtja, ettevõte või selle osa asub 
territooriumil, kus kehtib 
asutamisleping.”
(2) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
liikmesriigis registreeritud ja/või tema 
lipu all sõitva ja ettevõtja, ettevõtte või 
selle osa staatuses oleva merelaeva 
ülemineku suhtes ning seda ka juhul, kui 
see laev ei asu territooriumil, kus kehtib 
asutamisleping.”
(3) lisatakse järgmine lõige 4:
„4. Liikmesriigid võivad pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist 
sätestada, et käesoleva direktiivi II 
peatükki ei kohaldata järgmistel 
asjaoludel:
(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või 
mitu merelaeva;
(b) ülevõtmise objektiks olev ettevõte või 
äriühing omab ainult ühte merelaeva.”.

Or. en

Selgitus

Laevade näol on tegu liikuva varaga, mida saab ühe riigi jurisdiktsiooni alt lipuriigi 
vahetamise ja ümberregistreerimisega hõlpsalt üle viia teise riigi jurisdiktsiooni alla. Ei ole 
võimalik viia laeva üle teise lipuriigi alla ning säilitada seejuures töötajate õigused 
teistsuguse õiguskorra alusel, seepärast tuleb ette näha töölepingute lõpetamise võimalus. 
Arvesse tuleb võtta asjaolu, et merelaevade töötajate töötingimuste põhijooned on sätestatud 
lipuriigi seadusandluses.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi rakendamine ei tohi 
mitte mingitel asjaoludel osutuda 
põhjuseks, et alandada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate töötajate 

Käesoleva direktiivi rakendamine ei tohi 
mitte mingitel asjaoludel osutuda 
põhjuseks, et alandada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate töötajate 
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üldist kaitsetaset, mille liikmesriigid on 
juba taganud direktiividega 2008/94/EÜ, 
2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja/või 
2001/23/EÜ hõlmatud valdkondades.

üldist kaitsetaset, mille liikmesriigid on 
juba taganud direktiividega 2008/94/EÜ, 
2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ ja 98/59/EÜ 
hõlmatud valdkondades.

Or. en

Selgitus

Direktiiv 2001/23/EÜ on küll igati asjakohane põhivara puhul, ent seda ei saa niisama 
lihtsalt kohaldada liikuva vara suhtes. Laevanduses on kollektiivlepingud sageli seotud 
lipuriigi seadusandlusega. Käesoleva direktiivi kohaldamisel võib laeva müümise korral 
juhtuda, et merelaevade töötajate suhtes hakkavad kehtima väga erinevad töötingimused, mis 
ei pruugi olla neile soodsad. Kollektiivlepingud on lipuriigiti erinevad ning lähtuvad riiklikul 
tasandil laevandussektori varade üleandmise võimalusest.
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SELETUSKIRI

Komisjoni eesmärk on parandada nende merelaevade töötajate õigusi, kes töötavad ühe 28 
liikmesriigi lipu all sõitvate laevade pardal, ning seepärast teeb ta ettepaneku vaadata läbi viis 
direktiivi. 
Nimetatud direktiivid on 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral, 
direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise kohta, direktiiv 2002/14/EÜ, millega 
kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik, direktiiv 98/59/EÜ 
kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, direktiiv 
2001/23/EÜ ettevõtete üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta ja direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega. 

Eelkõige tuleb hinnata, milline võib olla komisjoni ettepaneku mõju.
Ligikaudu 90% maailmakaubandusest toimub meretranspordi kaudu, ilma milleta ei oleks 
võimalik kaupade ülemaailmne eksport ja import ega rahuldada kasvavat nõudlust, mille 
aluseks on peamiselt kõige suurema ja kiirema majanduskasvuga riigid.

Maailmas tegutseb ligi 50 000 kaubalaeva, mis on registreeritud rohkem kui 150 riigis ja 
annavad tööd üle ühele miljonile merelaevade töötajale. Umbes 30% sellistest laevadest on 
registreeritud mõnes liikmesriigis. Euroopa Liidu laevad moodustavad umbes 20% maailma 
laevastikust.

Kahjuks puuduvad täpsed andmed kaubalaevastike tööhõive kohta, kuna statistikat ei 
ajakohastata regulaarselt ning see erineb eri allikate lõikes.

Siiski ilmneb komisjoni mõjuhinnangust, et Euroopas on laevaperede meeskonnaliikmete arv 
345 455 ning kalandussektoris töötab 157 561 inimest.

Komisjoni eesmärk on parandada merendussektori töötajate kaitset ning ergutada ühtlasi uute 
töökohtade loomist selles Euroopa majanduse jaoks olulises sektoris.

Raportöör toetab seda eesmärki, ent ei ole nõus teatavate aspektidega, mis on käesoleva 
direktiivi aluseks.

Eelkõige soovib raportöör rõhutada, et ehkki merelaevade töötajad on kõnealuste direktiivide 
reguleerimisalast välja jäetud, pakuvad neile mitmesugust kaitset liikmesriikide 
valdkondlikud õigusaktid. Seetõttu ei tuleks rääkida mitte väljajätmisest, vaid erinevatest 
seadusandlustest.

Teisalt märgib komisjon ettevõtete üleminekut käsitlevale direktiivile 2001/23/EÜ viidates, et 
„väljajätmisi mitterakendanud liikmesriikide kogemus näitab, et laevastik on suurenenud, 
samas kui väljajätmisi rakendanud liikmesriikides laevastik vähenes”.
Tundub, et direktiiv 2001/23/EÜ ei anna liikmesriikidele võimalust otsustada, kas kohaldada 
direktiivis sätestatud norme merendussektori suhtes või mitte, kuna merelaevad on direktiivi 
reguleerimisalast sõnaselgelt välja jäetud. Seepärast ei saa olla, et direktiiv on soodustanud 
ühe liikmesriigi laevastiku suurenemist võrreldes teise liikmesriigiga.
Raportöör rõhutab hoopis vajadust kaaluda, millist võimalikku mõju võib ELi laevastikule 
avaldada ettevõtete ülemineku valdkonnas kehtivate piirangute laiendamine laevadele. 
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Sellises tugeva globaalse mõõtmega sektoris nagu merendussektor, kus laevade omandiline 
kuuluvus alatasa muutub, asetaks see ELi laevandusettevõtjad juhul, kui nad peaksid laevade 
ülevõtmise valdkonnas järgima rangemaid õigusakte, millega kaasneksid keerulised 
bürokraatlikud menetlused ja sellest tulenevalt ka suuremad kulud, teiste konkurentidega 
võrreldes ebasoodsamasse olukorda, mis aga vähendaks suure tõenäosusega nende 
konkurentsivõimet.  

Sellega seoses ei tohiks alahinnata asjaolu, et erinevalt tavapärasest ettevõttest on laev 
registreeritud liikuv vara, mis lihtsustab selle ülekandmist ühest registrist teise. 

Ei ole just raske ette kujutada, milliseid negatiivseid majanduslikke ja tööhõivealaseid 
tagajärgi põhjustab ELi laevastike vähenemine, mis soodustab kolmandate riikide laevastike 
suurenemist. 
See ei võimaldaks aga saavutada direktiivi ettepaneku eesmärke suurendada tööhõivet 
merendussektoris ja suurendada merelaevade töötajate kaitset. 
EL liikmesriigi lipu all sõitvate laevade meeskondade suhtes kehtivad ühtsed õigusaktid on 
soodsamad kui paljudes teistes riikides. Juhul kui ELi liikmesriigi lipu all sõitvad laevad 
hakkaksid sõitma mõne teise riigi lipu all, kaoks arvukalt töökohti ning paljud ELi 
merelaevade töötajad oleksid töökoha säilitamiseks sunnitud töötama ilma, et neile laieneks 
ELis pakutav kaitse.

Lisaks tuleb ettevõtete üleminekut käsitlevate õigusaktide laevadele laiendamise kaalumisel 
arvesse võtta teatavaid merendussektori eripärasid.

Näiteks on laevadel hulgaliselt töötajaid, kes viibivad vaheldumisi (tavaliselt on tegu 3–4 kuu 
pikkuste ajavahemikega) laeva pardal ja maismaal, kusjuures maismaaperioodide puhul 
töösuhe enamasti peatatakse. Kui merelaeva töötaja uuesti tööle asub, hakkab ta peaaegu alati 
töötama mitte sama, vaid teise laeva pardal, isegi kui tööandjaks on sama laevandusettevõtja. 
See tuleneb merendussektori töö eripärast, mis eeldab pidevat töötajate rotatsiooni, mille 
tingivad nii merelaevade töötajate vajadus töötada vaheldumisi laeva pardal ja viibida 
maismaal (kusjuures igal töötajal on erinev graafik) kui ka ettevõtte käitamisvajadused. 
Seda arvestades valmistaks laeva ülevõtmisel raskusi juba see, kui tahetaks kindlaks määrata 
need töötajad, kelle töösuhe tuleks säilitada. Säilitada saaks ainult nende töötajate töösuhte, 
kes töötasid laeval selle müümise hetkel, ent seejuures valitseb oht, et töö kindlustatakse võib-
olla neile, kes asusid laeva pardale üksnes üks päev enne müüki, mistõttu koheldaks muid 
töötajaid äärmiselt ebaõiglaselt. 

Raportöör on arvamusel, et ettevõtete üleminekut käsitlevat direktiivi 2001/23/EÜ ei tohiks 
muuta, et integreerida selle reguleerimisalasse merelaevade töötajad. Laev on oma olemuselt 
liikuv vara, mistõttu laevu ostetakse ja müüakse pidevalt ning nende puhul vahetub tihti 
lipuriik ja registreerimisriik. Riikides, kus kehtivad kõnealused erandid, on merelaevade 
töötajatel siseriikliku õiguse alusel võimalus valida, kas nad tahavad, et nad koos laevaga üle 
võetakse. Kuna laevad tegutsevad pärast müüki teistes maailma paikades, otsustavad 
meremehed sageli, et nad ei soovi ülevõtmist ning eelistavad jääda sama laevandusettevõtja 
alluvusse ja töötada teise laeva pardal. Direktiivi 2001/23/EÜ reguleerimisala laiendamine 
tekitaks praeguse olukorraga võrreldes õiguslikku ebakindlust nii laevandusettevõtjate kui ka 
merelaevade töötajate jaoks.

Samuti on raportöör seisukohal, et komisjoni ettepanek muuta kollektiivseid koondamisi 
käsitlevat direktiivi 98/59EÜ ei tohiks takistada laevade ostmist ja müümist. Kollektiivse 
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koondamise kavandamisel peavad tööandjad teavitama töötajate esindajaid ning teavitama 
otsusest laeva lipuriigi pädevat asutust. Siiski ei võeta direktiivis 98/59/EÜ sätestatud 
järelemõtlemisaja puhul, mis järgneb riigiasutuse teavitamisele ja pikendab protsessi 30 päeva 
võrra, arvesse meretranspordi sektori eripära.

Lisaks on raportöör arvamusel, et merelaevade töötajatel peab olema võimalus osaleda 
Euroopa töönõukogude töös ja hääletada töönõukogude koosolekutel. Juhul kui aga merelaeva 
töötajad viibivad ettevõtte asukohast eemal pikka aega, mistõttu osalemise ja hääletamise 
nõude täitmine ei ole teostatav või on hoopiski võimatu, tuleb ette näha võimalus valida 
töötajate esindajad või nende asendajad.
Eespool toodud märkusi arvesse võttes teeb raportöör ettepaneku muuta komisjoni ettepaneku 
teatavaid aspekte, mille puhul ei arvestata tema arvates meremehe kutsealal valitsevate 
asjaoludega ega meretranspordi sektori toimimise viisiga. 

Uute aspektide eesmärk on tagada kõikidele nimetatud sektori ettevõtjatele suurem 
õiguskindlus.

Ühine eesmärk peaks olema Euroopa merelaevade töötajatele võimalikult suure kaitse 
tagamine, võttes vastu ettepaneku, millega kindlustatakse nõuetekohane tasakaal merelaevade 
töötajatele asjakohase kaitse tagamise ja neile tööd andva sektori konkurentsivõime 
säilitamise vahel.


