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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden 
osalta
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0798),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0409/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean … antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2014),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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NEUVOSTON DIREKTIIVI NEUVOSTON DIREKTIIVI
direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 
2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY
muuttamisesta merenkulkijoiden osalta

direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 
2002/14/EY ja 98/59/EY muuttamisesta 
merenkulkijoiden osalta (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2001/23/EY on erittäin merkittävä kiinteän omaisuuden kannalta, mutta sitä ei 
voida soveltaa kalustoon. Merenkulussa työehtosopimukset on usein kytketty lippuvaltion 
lainsäädäntöön. Jos laiva myydään ja tätä direktiiviä sovelletaan, merenkulkijoiden työehdot 
poikkeavat toisistaan huomattavasti, mikä ei varmaankaan ole heidän etujensa mukaista. 
Työehtosopimukset poikkeavat toisistaan eri lippuvaltioissa ja ne on suunniteltu kansalliselle 
tasolle varustamojen omaisuuden siirtojen mahdollisuutta varten.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Työntekijöiden suojasta työnantajan 
maksukyvyttömyystilanteessa 22 päivänä 
lokakuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/94/EY22, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta tai 
työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta 
yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä 6 päivänä toukokuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/38/EY23, 
työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 
Euroopan yhteisössä 11 päivänä 
maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/14/EY24, työntekijöiden 
joukkovähentämistä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 

(2) Työntekijöiden suojasta työnantajan 
maksukyvyttömyystilanteessa 22 päivänä 
lokakuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/94/EY22, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta tai 
työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta 
yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä 6 päivänä toukokuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/38/EY23, 
työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 
Euroopan yhteisössä 11 päivänä 
maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/14/EY24 ja työntekijöiden 
joukkovähentämistä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 
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annetussa neuvoston direktiivissä 
98/59/EY25 ja työntekijöiden oikeuksien 
turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka 
yritys- tai liiketoiminnan osan 
luovutuksen yhteydessä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 12 päivänä maaliskuuta 
2001 annetussa neuvoston direktiivissä 
2001/23/EY26 joko jätetään 
merenkulkualan työntekijät direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus siihen.

annetussa neuvoston direktiivissä 
98/59/EY25 joko jätetään merenkulkualan 
työntekijät direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tai annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuus siihen

__________________ __________________
22 EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36. 22 EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36.
23 EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28. 23 EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28.
24 EUVL L 80, 23.3.2002, s. 29. 24 EUVL L 80, 23.3.2002, s. 29.
25 EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16. 25 EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16.
26 EUVL L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2001/23/EY on erittäin merkittävä kiinteän omaisuuden kannalta, mutta sitä ei 
voida soveltaa kalustoon. Merenkulussa työehtosopimukset on usein kytketty lippuvaltion 
lainsäädäntöön. Jos laiva myydään ja tätä direktiiviä sovelletaan, merenkulkijoiden työehdot 
poikkeavat toisistaan huomattavasti, mikä ei varmaankaan ole heidän etujensa mukaista. 
Työehtosopimukset poikkeavat toisistaan eri lippuvaltioissa ja ne on suunniteltu kansalliselle 
tasolle varustamojen omaisuuden siirtojen mahdollisuutta varten.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa 
saman työntekijäryhmän jäsenten 
epätasa-arvoista kohtelua eri 
jäsenvaltioiden taholta sen mukaan, 
hyödyntävätkö nämä nykyisen 
lainsäädännön sallimia poikkeuksia.
Merkittävä määrä jäsenvaltioita on 

(5) Jäsenvaltioiden nykyinen lainsäädäntö 
on seurausta merenkulkuammatin 
erityislaadusta. Monissa jäsenvaltioissa 
merimiehiin sovelletaan 
työehtosopimuksia, jotka tarjoavat 
riittävän suojan tason. Lisäksi elokuussa 
2013 voimaan tullut ILO:n merityötä 
koskeva yleissopimus takaa yhtäläiset 
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hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti. edellytykset kansainvälisellä tasolla.

Or. en

Perustelu

Havaittavin ero merenkulun ja maalla tapahtuvan taloudellisen toiminnan välillä on se, että 
laiva on erittäin liikkuvaa omaisuutta. Laivat käyttävät yleensä kansainvälisiä kauppareittejä, 
jotka kulkevat useiden eri kansallisten lainkäyttöalueiden kautta. Ehdotuksessa pitäisi pyrkiä 
turvaamaan yhtäläiset toimintaedellytykset kansainvälisesti viittaamalla selkeästi ILO:n 
merityötä koskevaan yleissopimukseen, joka on siirretty osaksi EU:n lainsäädäntöä
työmarkkinaosapuolten (ECSA ja ETF) sopimuksella, jonka täytäntöönpanoa valvotaan EU:n 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sinisessä kirjassa28 painotettiin tarvetta 
lisätä EU:n kansalaisille tarjolla olevia 
merialan työpaikkoja ja parantaa niiden 
laatua sekä sitä, miten tärkeää on kohentaa 
työoloja aluksilla.

Poistetaan.

__________________
28 COM (2007) 575 lopullinen, 
10. lokakuuta 2007.

Or. en

Perustelu

Vaikka eräät sinisen kirjan päätelmät ovat hyödyllisiä, merenkulkijoiden jättäminen eräiden 
työllisyysdirektiivien ulkopuolelle jää epäselväksi. Poikkeuksilla on kuitenkin nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaan turvattu Euroopan merenkulkualan kansainvälinen 
kilpailukyky.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä 
oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 
tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 
2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi 
antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, 
tulee kunnioittaa.

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä 
oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 
tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY ja 98/59/EY 
täytäntöönpanemiseksi antamassaan 
kansallisessa lainsäädännössä, tulee 
kunnioittaa.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2001/23/EY on erittäin merkittävä kiinteän omaisuuden kannalta, mutta sitä ei 
voida soveltaa kalustoon. Merenkulussa työehtosopimukset on usein kytketty lippuvaltion 
lainsäädäntöön. Jos laiva myydään ja tätä direktiiviä sovelletaan, merenkulkijoiden työehdot 
poikkeavat toisistaan huomattavasti, mikä ei varmaankaan ole heidän etujensa mukaista. 
Työehtosopimukset poikkeavat toisistaan eri lippuvaltioissa ja ne on suunniteltu kansalliselle 
tasolle varustamojen omaisuuden siirtojen mahdollisuutta varten.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On siis soveliasta muuttaa niitä
työlainsäädännön direktiivejä, joiden 
soveltamisalan ulkopuolelle merenkulkijat 
jäävät tai joiden sallimat poikkeukset eivät 
ole objektiivisesti perusteltavissa.

(12) On siis soveliasta muuttaa niitä 
lukuisia työlainsäädännön direktiivejä, 
joiden soveltamisalan ulkopuolelle 
merenkulkijat jäävät tai joiden sallimat 
poikkeukset eivät ole objektiivisesti 
perusteltavissa.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2001/23/EY on erittäin merkittävä kiinteän omaisuuden kannalta, mutta sitä ei 
voida soveltaa kalustoon. Merenkulussa työehtosopimukset on usein kytketty lippuvaltion 
lainsäädäntöön. Jos laiva myydään ja tätä direktiiviä sovelletaan, merenkulkijoiden työehdot 
poikkeavat toisistaan huomattavasti, mikä ei varmaankaan ole heidän etujensa mukaista. 
Työehtosopimukset poikkeavat toisistaan eri lippuvaltioissa ja ne on suunniteltu kansalliselle 
tasolle varustamojen omaisuuden siirtojen mahdollisuutta varten.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2009/38/EY
1 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 1 artiklan 7 kohta. Korvataan 1 artiklan 7 kohta seuraavasti:

‘7. Jäsenvaltiot voivat poiketa tästä 
direktiivistä, jos työntekijöiden edustajan 
tai hänen varahenkilönsä laiva on merellä 
tai muun valtion kuin lippuvaltion 
satamassa, jossa ei ole mahdollista olla 
läsnä kokouksessa tämän direktiivin 
tarkoittamalla tavalla.'

Or. en

Perustelu

Koska merenkulku on erityistä luonteeltaan ja koska avomerellä ollaan suurten etäisyyksien 
päässä, yritysneuvoston kokouksiin osallistuminen häiritsisi pahasti merenkulkua. 
Kansainvälisen kaupan alukset ovatkin huomattavasti useammin merellä kuin satamissa, mikä 
tekee kokousten pitämisestä mahdotonta lyhyellä varoitusajalla. Osallistuminen olisikin 
hyödytöntä, sillä fyysistä läsnäoloa ei voida taata, ja monilla laivoilla ei tällä hetkellä 
olekaan sellaisia viestintävälineitä, joita voisi käyttää vaihtoehtoisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2002/14/EY
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä 
direktiivistä erityissäännöksin, joita 
sovelletaan aavalla merellä liikennöivien 
alusten miehistöihin, mikäli nämä 
erityissäännökset takaavat samantasoisen 
suojan kyseisten työntekijöiden oikeudelle 
tiedotukseen ja kuulemiseen sekä sen 
toteutumiselle.

3. Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä 
direktiivistä, jos kyseisen yrityksen tai 
yhtiön työntekijöiden edustajan tai hänen 
varahenkilönsä merialus on merellä tai 
muun valtion kuin lippuvaltion satamassa 
tai paikassa, jossa ei ole mahdollista pitää 
kokousta työnantajan kanssa 
tiedottamista ja kuulemista koskevien 
käytännön järjestelyjen mukaisesti.
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Kun 4 artiklan säännöksistä poiketaan, 
kyseisille työntekijöiden edustajille 
ilmoitetaan työnantajan kanssa 
pidettävästä kokouksesta, sen esityslistasta 
ja siitä, miksi heitä ei ole kutsuttu 
kokoukseen. Kyseiset työntekijöiden 
edustajat voivat lähettää kommentteja 
kokouksen esityslistalla olevista asioista 
yrityksen johdolle. Kyseisille 
työntekijöiden edustajille on myöhemmin 
ilmoitettava kokouksen tuloksista.
Jos kyseisen yrityksen työntekijöiden 
edustaja tai edustajat eivät työskentele 
kauppalaivassa, heidän tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeuteensa ei saa vaikuttaa 
tässä kohdassa tarkoitetuilla 
poikkeuksilla. 

Or. en

Perustelu

Merenkulun erityisluonteesta johtuen fyysinen läsnäolo tiedotus- ja kuulemiskokouksissa 
lienee haitallista merenkulkutoiminnalle.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta
Direktiivi 98/59/EY
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 Kun suunniteltu joukkovähentäminen 
koskee merialuksen miehistön jäseniä, 
ilmoitus tulee tehdä sen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun 
alla alus purjehtii.

Kun suunniteltu joukkovähentäminen 
koskee merialuksen miehistön jäseniä, 
ilmoitus tulee tehdä sen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun 
alla alus purjehtii sekä toimivaltaiselle 
viranomaiselle siinä maassa, johon 
työnantaja on sijoittunut.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan lippuvaltiolle ilmoittaminen ei riitä, koska usein lippuvaltiolla ei ole mitään 
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yhteyttä tai lainkäyttövaltaa siihen valtioon, johon työnantaja on sijoittunut.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
Direktiivi 98/59/EY
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun merialuksen miehistön jäsenten 
suunnitellut joukkovähentämiset tehdään
merialuksen luovutuksen yhteydessä tai 
siitä aiheutuen, jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle oikeuden 
poiketa 1 kohdassa säädetystä 
ajanjaksosta kokonaan tai osittain 
seuraavissa tapauksissa:

Merialuksen luovutuksen yhteydessä tai 
siitä aiheutuen suunnitellut miehistön 
jäsenten joukkovähentämiset eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

Jos merialuksen miehistön jäsenten 
joukkovähentämisiä koskevia säädöksiä 
sovelletaan jo kansallisessa 
lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa, 
tällä direktiivillä ei vaikuteta kyseisiin 
säädöksiin.

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampi merialus,
b) työnantaja harjoittaa toimintaa vain 
yhdellä merialuksella.”

Or. en

Perustelu

Direktiivillä säädetään menettelyistä työntekijöiden tiedonsaannin ja kuulemisen osalta. 
Merialan monimutkaiset työehtorakenteet tekevät soveltamisesta usein epäkäytännöllistä. Jos 
komission direktiiviä sovellettaisiin, se voisi olla kannustimena ulosliputtamiselle. Kansalliset 
säädökset joukkovähentämisestä heijastavat monissa jäsenvaltioissa merenkulkualan 
ominaispiirteitä. Jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää, ovatko lainsäädäntö tai muut toimet 
tarpeellisia.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/23/EY 
seuraavasti:

Poistetaan.

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
1) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
‘2. Tätä direktiiviä sovelletaan siltä osin 
kuin luovutettava yritys tai liike taikka 
yritys- tai liiketoiminnan osa sijaitsee 
alueella, jolla perustamissopimusta 
sovelletaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.”
2) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
‘3. Direktiiviä sovelletaan luovutettaessa 
merialusta, joka on rekisteröity 
jäsenvaltiossa tai purjehtii jäsenvaltion 
lipun alla ja joka muodostaa yrityksen tai 
liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan 
osan tässä direktiivissä tarkoitetulla 
tavalla, myös silloin kun alus sijaitsee 
alueella, jolla ei sovelleta 
perussopimusta.”
3) Lisätään 4 kohta seuraavasti:
‘4. Jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan säätää 
siitä, ettei tämän direktiivin II lukua 
sovelleta seuraavissa tapauksissa:
a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampi merialus,
b) luovutettava yritys harjoittaa toimintaa 
vain yhdellä merialuksella.”

Or. en

Perustelu

Laivat ovat liikkuvaa kalustoa, jota voidaan helposti siirtää yhden valtion lainkäyttövallan 
piiristä toiseen vaihtamalla lippua ja rekisteröintiä. Lisäksi ei ole mahdollista siirtää laivaa 
toisen lipun alle ja turvata työntekijöiden oikeudet erilaisen oikeudellisen järjestelmän 
piirissä. Siksi on oltava oikeus työsopimusten irtisanomiseen. Olisi harkittava mahdollisuutta, 
että merenkulkijan perustyöehdot on kirjattu lippuvaltion lainsäädäntöön.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
perusteena käyttämällä ei missään 
olosuhteissa voida alentaa direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden 
suojelun yleistä tasoa, joka jäsenvaltioissa 
jo tarjotaan direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY tai 
2001/23/EY kattamilla aloilla.

Tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
perusteena käyttämällä ei missään 
olosuhteissa voida alentaa direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden 
suojelun yleistä tasoa, joka jäsenvaltioissa 
jo tarjotaan direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY ja 98/59/EY 
kattamilla aloilla.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2001/23/EY on erittäin merkittävä kiinteän omaisuuden kannalta, mutta sitä ei 
voida soveltaa kalustoon. Merenkulussa työehtosopimukset on usein kytketty lippuvaltion 
lainsäädäntöön. Jos laiva myydään ja tätä direktiiviä sovelletaan, merenkulkijoiden työehdot 
poikkeavat toisistaan huomattavasti, mikä ei varmaankaan ole heidän etujensa mukaista. 
Työehtosopimukset poikkeavat toisistaan eri lippuvaltioissa ja ne on suunniteltu kansalliselle 
tasolle varustamojen omaisuuden siirtojen mahdollisuutta varten.



PR\1011772FI.doc 15/17 PE524.699v01-00

FI

PERUSTELUT

Komission tavoitteena on parantaa merenkulkijoiden oikeuksia aluksilla, jotka purjehtivat 
EU:n jonkun jäsenvaltion lipun alla. Komissio ehdottaa viiden direktiivin 
uudelleentarkastelua.
Kyseiset direktiivit ovat työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 
annettu direktiivi 2008/94/EY, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta annettu 
direktiivi 2009/38/EY, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä 
puitteista annettu direktiivi 2002/14/EY, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 98/59/EY, työntekijöiden 
oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan 
luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu 
direktiivi 2001/23/EY ja palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annettu direktiivi 96/71/EY.

Ensiksi on tarkasteltava komission ehdotuksen mahdollisia vaikutuksia.
Noin 90 prosenttia maailmankaupasta tapahtuu meriliikenteen välityksellä. Ilman tätä alaa 
olisi siis mahdotonta harjoittaa tuontia ja vientiä ja vastata niiden maiden kasvavaan 
kysyntään, joiden talouskasvu on suurinta ja nopeinta.

Noin 50 000 kauppalaivaa toimii kansainvälisesti; ne on rekisteröity yli 150 maahan ja niillä 
työskentelee yli miljoona merenkulkijaa. Noin 30 prosenttia näistä aluksista on rekisteröity 
unionin jäsenvaltioon. Euroopan unionin osuus maailman kauppalaivastosta on noin 
20 prosenttia.

On valitettavasti mahdotonta ilmoittaa varmasti työllisyystietoja kauppalaivastosektorilta, 
sillä tilastoja ei ylläpidetä säännöllisesti ja ne vaihtelevat lähteestä riippuen.

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan merenkulkualalla on EU:ssa 345 455 henkeä, ja 
kalastusalalla 157 561 henkeä..

Komission ehdotuksen tavoitteena on siis parantaa merenkulkualan työntekijöiden suojelun 
tasoa ja samalla helpottaa uusien työpaikkojen luomista yhdelle EU:n talouden kannalta 
tärkeimmälle alalle.
Esittelijä kannattaa tätä tavoitetta, mutta ei ole samaa mieltä eräiden ehdotuksen perustana 
olevien seikkojen kanssa.
Ensinnäkin esittelijä haluaa korostaa, että vaikka merenkulkualan työntekijät on jätettykin 
kyseisten direktiivien ulkopuolelle, he hyötyvät jäsenvaltioissa hyväksyttyjen alakohtaisten 
säädösten tarjoamasta suojelusta. Kyse ei siis ole ulkopuolelle jättämisestä, vaan eri 
lainsäädännöstä.
Toiseksi komissio viittaa yrityksen luovutuksesta annettuun direktiiviin 2001/23/EY ja toteaa, 
että joissakin poikkeuksia soveltamattomissa jäsenvaltioissa on kasvatettu laivaston kokoa, 
kun taas poikkeuksia soveltavien jäsenvaltioiden laivastot ovat pienentyneet.
Direktiivi 2001/23/EY ei näytä antavan jäsenvaltioille mahdollisuutta päättää sovelletaanko 
sen säännöksiä merenkulkijoihin, koska merialukset jätetään selvästi direktiivin ulkopuolelle.
Siksi direktiivillä ei voikaan olla vaikutusta jäsenvaltioiden laivastojen suhteelliseen kokoon.
Esittelijä korostaa toisaalta, että on otettava huomioon yrityksen luovutuksen tapauksessa 
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sovellettavien rajoitusten mahdolliset vaikutukset EU:n laivastoon.
Merenkulkualan kaltaisella kansainvälisellä alalla, jossa alukset vaihtavat omistajaa jatkuvasti 
on todettava, että jos EU:n varustamot joutuisivat noudattamaan tiukempia ja 
byrokraattisempia säädöksiä alusten luovutuksen suhteen, kustannukset nousisivat ja 
varustamoja rangaistaisiin muihin kilpailijoihin verrattuna, mikä todennäköisesti johtaisi 
kilpailukyvyn heikkenemiseen.

Tässä suhteessa alusten rekisteröinti liikkuvaksi kalustoksi helpottaa sen siirtämistä 
rekisteristä toiseen, toisin kuin on laita normaalin omaisuuden kanssa. Tätä etua ei kannata 
aliarvioida.
On helppoa kuvitella, että EU:n laivastojen pieneneminen aiheuttaisi kielteisiä vaikutuksia 
talouteen ja työllisyyteen ja hyödyttäisi kilpailijoiden laivastoja.
Tällä ei autettaisi ehdotetun direktiivin tavoitteita merenkulkualan työllisyyden lisäämisestä ja 
merenkulkijoiden suojakeinojen lisäämisestä.
EU:n jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten miehistöt hyötyvät kaikki yhteisestä 
lainsäädännöstä, joka on heille edullisempi kuin monissa muissa maissa. Jos EU:n alukset 
siirtyisivät muiden maiden lippujen alle, työpaikkoja menetettäisiin paljon ja monet 
merenkulkijat joutuisivat työskentelemään ilman yhteisön sateenvarjon tarjoamaa suojaa 
välttääkseen työttömyyden.

Lisäksi kun harkitaan, olisiko yritysten luovuttamista koskevaa lainsäädäntöä ulotettava myös 
laivoihin, on otettava huomioon eräitä merenkulkualan erityispiirteitä.

Esimerkiksi laivalla on työssä useita työntekijöitä, jotka vaihtelevat työvuorojaan laivalla 
olemisen (noin 3–4 kuukautta) ja maissa olemisen välillä. Maissa heidän työsuhteensa on 
yleensä keskeytettynä. Laivalle palatessaan työntekijä huomaa yleensä olevansa eri aluksella, 
vaikka olisi edelleen saman varustamon palkkalistoilla. Tämä johtuu merityön 
erityispiirteestä, joka edellyttää työntekijöiden kierrättämistä, koska työntekijät tarvitsevat 
maissaolojaksoja (yksilöllisten tarpeiden mukaisesti) ja koska varustamon toiminta edellyttää 
sitä.
Tätä taustaa vastaan aluksen luovuttaminen tekisi mahdottomaksi edes tunnistaa niitä 
työntekijöitä, joiden työsuhde olisi turvattava. Se voitaisiin tehdä vain viittaamalla niihin 
työntekijöihin, jotka olivat laivalla myynnin tapahtuessa, mikä tarkoittaisi sitä, että työsuhde 
voitaisiin turvata vaikkapa vain niiltä, jotka astuivat laivaan edellisenä päivänä, mikä tekisi 
toisten työntekijöiden kohtelusta erittäin epätasa-arvoista.

Esittelijä katsoo, että yrityksen luovuttamisesta annetun direktiivin 2001/23/EY 
soveltamisalaan ei pitäisi sisällyttää merenkulkijoita. Alus on liikkuvaa kalustoa. Siksi on 
yleistä, että aluksia ostetaan ja myydään säännöllisesti ja niiden lippuja, kotimaita ja 
rekisterejä vaihdetaan usein. Näitä poikkeuksia noudattavissa maissa merenkulkijoilla on 
kansallisen lainsäädännön mukaan oikeus päättää haluavatko he siirtyä aluksen mukana.
Koska myynnin jälkeen alukset liikkuvat maailman muilla merillä, merenkulkijat useinkin 
päättävät olla siirtymättä ja jäävät saman varustamon palvelukseen eri laivalle. Direktiivin 
2001/23/EY soveltamisalan laajentaminen aiheuttaisi nykytilanteeseen verrattuna 
oikeudellista epävarmuutta sekä alusten omistajille että merenkulkijoille.
Esittelijä katsoo lisäksi, että komission ehdotus työntekijöiden joukkovähentämisestä annetun 
direktiivin 98/59/EY muuttamisesta ei saisi estää laivojen ostamista ja myymistä. Kun 
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joukkovähentämisiä suunnitellaan, työnantajien on ilmoitettava asiasta työntekijöiden 
edustajille ja lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Direktiivissä 98/59/EY säädetyllä 
30 päivän harkinta-ajalla, joka lasketaan viranomaiselle ilmoittamisesta ja jolla menettelyä 
viivytetään, ei oteta huomioon meriliikennealan erityispiirteitä.

Esittelijä katsoo myös, että merenkulkijoilla olisi oltava oikeus osallistua äänestää 
eurooppalaisen yritysneuvoston vaaleissa. Koska tämä ei kuitenkaan ole pääkonttorissa 
mahdollista suurten etäisyyksien ja erittäin pitkien työrupeamien vuoksi, heille olisi tarjottava 
mahdollisuus äänestää edustajan tai sijaisen välityksellä.

Edellä olevien kommenttien perusteella esittelijä ehdottaa eräiden komission ehdotuksen 
näkökohtien tarkistamista. Niissä ei esittelijän mielestä oteta huomioon meriammattien 
todellisia olosuhteita ja merenkulkualan toimintaa.
Uusilla elementeillä pyritään antamaan suurempi oikeusvarmuus kaikille alan toimijoille.

Yhteisenä tavoitteenamme olisi oltava parhaan mahdollisen suojelun tarjoaminen Euroopan 
merenkulkualan työntekijöille hyväksymällä ehdotus, joka on tasapainossa merenkulkijoiden 
suojelun asianmukaisen tason ja heitä työllistävän alan kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta.


