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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

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 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
(COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0134),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0083/212),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
täyttävät tosiasiallisesti velvollisuutensa 
lippuvaltioina eli valvovat, että niiden 
lipun alla purjehtivat alukset noudattavat 
direktiiviä 2009/13/EY. Tämä direktiivi ei 
rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/21/EY soveltamista.

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
täyttävät tosiasiallisesti velvollisuutensa 
lippuvaltioina eli valvovat, että niiden 
lipun alla purjehtivat alukset noudattavat 
direktiiviä 2009/13/EY sekä siihen liitettyä 
työmarkkinaosapuolten sopimusta. Tämä 
direktiivi ei rajoita Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2009/21/EY 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten sopimuksen korostamiseksi se lisätään 2 artiklan määritelmiin, 
jolloin siihen ei tarvitse viitata aina, kun mainitaan direktiivi 2009/13/EY.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Määritelmät Määritelmät

b a) "direktiivillä 2009/13/EY" tarkoitetaan 
kyseistä direktiiviä sekä siihen liitettyä 
työmarkkinaosapuolten sopimusta;

Or. en

Perustelu

Teknisesti työmarkkinaosapuolten sopimus on liitetty direktiiviin 2009/13/EY (eikä se ole osa 
direktiiviä). Siihen olisi sen vuoksi viitattava tässä yhteydessä, koska se sisältää 
yleissopimuksen sisällön, joka siirretään EU:n lainsäädäntöön. 
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) "merityösertifikaatilla", 
"väliaikaisella merityösertifikaatilla" ja 
"merityöehtojen noudattamista koskevalla 
ilmoituksella" tarkoitetaan vastaavia 
tämännimisiä asiakirjoja, joihin viitataan 
vuonna 2006 tehdyn merityötä koskevan 
yleissopimuksen normin A5.1.3. –
Merityösertifikaatti ja merityöehtojen 
noudattamista koskeva ilmoitus – 9 
artiklassa ja joiden laatimisessa käytetty 
muoto vastaa sopimuksen liitteessä A5-II 
esitettyjä malleja;

Or. en

Perustelu
Sertifikaattien määrittely on järkevää, koska niihin viitataan useasti tähän direktiivin esitetyissä 
tarkistuksissa. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lainsäädännön noudattamisen valvonta Lainsäädännön noudattamisen valvonta ja 
sertifiointi

Or. en



PE494.689v01-00 8/42 PR\911361FI.doc

FI

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että direktiivin 2009/13/EY mukaiset 
velvoitteet pannaan täytäntöön niiden 
lipun alla purjehtivilla aluksilla.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.1., 1 kohta. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jäsenvaltio on ratifioinut vuonna 
2006 tehdyn merityötä koskevan 
yleissopimuksen ja on kulunut 12 
kuukautta laskettuna päivästä, joka 
seuraa sopimuksen ratifiointiasiakirjan 
Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle 
tallettamisen rekisteröintiä, sen on 
noudatettava täysin yleissopimuksen 
säännön 5.1.3. ja normin A5.1.3 
vaatimuksia, jotka koskevat 
merityösertifikaattien, väliaikaisten 
merityösertifikaattien ja merityöehtojen 
noudattamista koskevien ilmoitusten 
antamista.

Or. en

Perustelu

Vastaavuus yleissopimuksen kanssa, sääntö 5.1.1., 2 kohta, ottaen huomioon yleissopimuksen 
liitteessä VIII olevan 4 kohdan voimaantulo. 
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltio voi tehokasta 
merityöehtojen tarkastus- ja 
sertifiointijärjestelmää perustaessaan 
tarvittaessa valtuuttaa julkiset laitokset tai 
muut organisaatiot (myös toisen 
jäsenvaltion organisaation edellyttäen, 
että tuo jäsenvaltio siihen suostuu), jotka 
se katsoo päteviksi ja riippumattomiksi, 
suorittamaan tarkastuksia ja/tai 
myöntämään merityösertifikaatteja. 
Jäsenvaltioilla tulee kuitenkin kaikissa 
olosuhteissa olla lopullinen vastuu 
lippunsa alla purjehtivien alusten 
merenkulkijoiden työ- ja elinolojen 
tarkastuksista ja merityösertifikaateista. 

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.1., 3 kohta. 

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Merityösertifikaattia ja sitä 
täydentävää merityöehtojen 
noudattamista koskevaa ilmoitusta tulee 
pitää ensisijaisena todisteena siitä, että se 
jäsenvaltio, jonka lipun alla alus 
purjehtii, on sen asiaankuuluvasti 
tarkastanut ja että merenkulkijoiden työ-
ja elinoloja koskevat direktiivin 
2009/13/EY vaatimukset on täytetty 
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merityösertifikaatin mukaisesti. 

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.1., 4 kohta. 

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltion Kansainväliselle 
työtoimistolle sen perussäännön 22 artiklan 
mukaisesti toimittamissa raporteissa on 
annettava selvitys tämän säännön 2 kohdassa 
tarkoitetusta järjestelmästä ja siitä, miten sen 
tehokkuus on arvioitu.

Or. en

Perustelu

Noudattaen yleissopimuksen säännön 5.1.1. 5 kohtaa viitataan komission ehdotuksen 
nykyiseen 3 artiklaan. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Kunkin jäsenvaltion on asetettava 
tarkastus- ja sertifiointijärjestelmän 
hallinnointia koskevat selvät tavoitteet ja 
standardit sekä määriteltävä 
menettelytavat, joiden avulla näiden 
tavoitteiden ja standardien täyttymistä 
voidaan seurata.

Or. en



PR\911361FI.doc 11/42 PE494.689v01-00

FI

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.1., 5 kohta. 

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että kaikilla sen lipun alla purjehtivilla 
aluksilla on jäljennös direktiivistä 
2009/13/EY ja siihen liitetystä 
työmarkkinaosapuolten sopimuksesta.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.1., 2 kohta. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lainsäädännön noudattamisen valvonnasta
vastaava henkilöstö

Lainsäädännön noudattamisen valvonnasta
vastaavat hyväksytyt organisaatiot ja 
niiden henkilöstö

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava
direktiivin 2009/13/EY asianmukaisen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 
artiklan 1 b kohdassa tarkoitetuilla 
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täytäntöönpanon varmistamisesta
vastaavan henkilöstön riittävästä tai 
soveltuvasta koulutuksesta, pätevyydestä,
toimeksiannosta, toimivallasta, asemasta 
ja riippumattomuudesta, jotta henkilöstö 
voi suorittaa tarkastukset ja varmistaa 
direktiivin noudattamisen.

laitoksilla ja muilla organisaatiolla 
(jäljempänä "hyväksytyt organisaatiot") 
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. Tarkastus- tai 
sertifiointitoimet, joiden suorittamiseen 
hyväksytyt organisaatiot voivat saada 
luvan, kuuluvat sellaisten toimien piiriin, 
joihin viitataan nimenomaisesti 1 b–1 e 
kohdassa ja joita jäsenvaltiot tai 
hyväksytty organisaatio suorittavat. 

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.2., 1 kohta. 

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 3 artiklan 1 d kohdassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa on annettava 
selvitys mahdollisista hyväksytyistä 
organisaatiosta, niiden valtuutusten 
laajuudesta samoin kuin niistä 
toimenpiteistä, joilla jäsenvaltio 
varmistaa, että valtuutuksen mukaiset 
toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti 
ja tehokkaasti.

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.2., 2 kohta.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 a kohdassa tarkoitettu 
hyväksyminen edellyttää, että jäsenvaltion 
on tutkittava, onko asianomainen 
organisaatio pätevä ja riippumaton ja 
harkittava, onko se, ottaen huomioon 
valtuutuksen nojalla suoritettavien 
toimenpiteiden laajuuden, osoittanut, 
a) että sillä on riittävä asiantuntemus 
direktiivin 2009/13/EY asianomaisista 
näkökohdista ja asiaankuuluvat tiedot 
aluksen toiminnasta, kuten aluksilla 
työskentelevien merenkulkijoiden työtä 
koskevista vähimmäisvaatimuksista, 
työsuhteen ehdoista, asuintiloista ja 
virkistysmahdollisuuksista, ruoasta ja 
ruoanpidosta, tapaturmien torjunnasta, 
terveyden suojelusta ja sairaanhoidosta, 
merimiespalveluista ja sosiaaliturvasta;
b) että se pystyy ylläpitämään ja 
edistämään henkilökuntansa 
asiantuntemusta;
c) että sillä on tarvittavat tiedot direktiivin 
2009/13/EY vaatimuksista sekä 
sovellettavasta kansallisesta 
lainsäädännöstä ja määräyksistä samoin 
kuin asiaankuuluvista kansainvälisistä 
sopimuksista; ja
d) että sen koko, rakenne, kokemus ja 
valmiudet ovat sellaisia kuin valtuutuksen 
laatu ja laajuus edellyttävät. 

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.2., 1 a–d kohta. 



PE494.689v01-00 14/42 PR\911361FI.doc

FI

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Kaikissa tarkastuksia varten 
annetuissa valtuutuksissa on vähintään 
edellytettävä, että hyväksytyllä 
organisaatiolla on oikeus vaatia 
merenkulkijoiden työ- ja elinoloissa 
havaitsemiensa puutteiden korjaamista ja 
että se voi satamavaltion pyynnöstä niitä 
valvoa.

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.2., 2 kohta. 

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Kunkin jäsenvaltion on kehitettävä:

a) järjestelmä, jonka avulla varmistetaan, 
että hyväksytyt organisaatiot suorittavat 
tehtävänsä asianmukaisesti; järjestelmä 
käsittää tiedot kaikista sovellettavista 
kansallisista laeista ja määräyksistä sekä 
asiaan liittyvistä kansainvälisistä 
asiakirjoista; ja
b) menettelytapoja, joilla voidaan pitää 
yhteyttä organisaatioon ja valvoa sitä. 

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.2., 3 kohta. 
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
Kansainväliselle työtoimistolle 
ajanmukainen luettelo kaikista 
hyväksytyistä organisaatiosta, jotka se on 
valtuuttanut toimimaan puolestaan, ja 
pidettävä se ajanmukaisena. Luettelossa 
on eriteltävä ne toimenpiteet, joita 
hyväksytyt organisaatiot on valtuutettu 
suorittamaan.

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.2., 4 kohta. 

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Merityösertifikaatti

4 a. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että niiden lipun alla purjehtivilla
aluksilla on merityösertifikaatti 
osoituksena siitä, että aluksella olevien 
merenkulkijoiden työ- ja elinolot sekä 
toimenpiteet, joilla niitä jatkuvasti 
valvotaan ja jotka sisältyvät 
merityöehtojen noudattamista koskevaan 
ilmoitukseen, on tarkastettu ja että ne 
vastaavat kansallisia lakeja tai 
määräyksiä tai muita toimenpiteitä, joilla 
direktiivi 2009/13/EY ja siihen liitetty 
työmarkkinaosapuolten sopimus on pantu 
täytäntöön.
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Or. en

Perustelu

Lisätään vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on suoritettava sertifiointi (perustuu 
yleissopimukseen, sääntö 5.1.3., kohta 3).

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla

Tarkastukset ja niiden täytäntöön 
paneminen

1. Kunkin jäsenvaltion on tehokkaan ja 
yhtenäisen, säännöllisiin tarkastuksiin ja 
valvonta- ja muihin toimenpiteisiin 
perustuvan järjestelmän avulla 
varmistettava, että sen lipun alla 
purjehtivat alukset noudattavat direktiivin 
2009/13/EY vaatimuksia siten kuin ne on 
pantu täytäntöön kansallisissa laeissa ja 
asetuksissa. 

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.4., 1 kohta. 

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmää 
koskevista yksityiskohtaisista 
vaatimuksista säädetään seuraavassa 3–
19 kohdassa.
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Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.4., 2 kohta. 

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Kussakin jäsenvaltiossa on oltava 
järjestelmä, jonka avulla valvotaan sen 
lipun alla purjehtivilla aluksilla olevien 
merenkulkijoiden olosuhteita ja
varmistetaan, että ne 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

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 1 kohta. 

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on nimitettävä riittävä 
määrä päteviä tarkastajia, jotta se pystyy 
vastaamaan 3 kohdan mukaisista 
velvoitteistaan. Jos tarkastuksista vastaa 
hyväksytty organisaatio, jäsenvaltion on 
edellytettävä, että tarkastuksista 
vastaavalla henkilökunnalla on siihen 
tarvittava pätevyys ja järjestettävä sille 
tehtävän edellyttämät lailliset valtuudet.
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Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 2 kohta. 

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Tarkastajien asianmukainen koulutus 
ja pätevyys sekä ohjeet, toimivalta, asema 
ja riippumattomuus on varmistettava ja
huolehdittava siitä, että he pystyvät 
suorittamaan tarkastukset ja varmistavat, 
että 3 kohdan vaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 3 kohta. 

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Kaikissa jäsenvaltioissa, joihin 
sovelletaan 3 artiklan 1 a kohtaa, 
suoritetaan tarvittaessa tarkastuksia 
vuonna 2006 tehdyn merityötä koskevan 
yleissopimuksen normissa A5.1.3 
edellytetyin väliajoin. Muissa 
jäsenvaltioissa tarkastusten väli ei saa 
ylittää kolmea vuotta.

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4, kohta 4. Erotetaan kuitenkin toisistaan jäsenvaltiot, 
joihin sovelletaan yleissopimusta (jolloin voidaan viitata yleissopimuksen normiin A5.1.3) ja 
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joihin sitä ei sovelleta.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. 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 merityöehtojen 
noudattamista koskevan ilmoitusten 
mukaisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa on vakavia puutteita, 
jäsenvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin asian tutkimiseksi ja 
varmistettava, että havaitut puutteet 
korjataan.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 5 kohta. 

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 8 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava 
siitä, että se hyväksyy asianmukaiset 
määräykset, joilla varmistetaan, että 
tarkastajien asema ja palvelusuhteen 
ehdot eivät riipu hallituksen vaihdoksista
tai muista asiaankuulumattomista 
ulkoisista tekijöistä, ja valvottava niiden 
täytäntöönpanoa.

Or. en
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Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 6 kohta. 

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 9 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9. Tarkastajilla, joille on annettava 
tehtäviensä edellyttämät asianmukaiset 
ohjeet ja valtakirjat, on oltava oikeus:
a) nousta jäsenvaltion lipun alla 
purjehtivalle alukselle;
b) suorittaa tarpeellisiksi katsomansa 
tarkastus, testi tai tutkinta ja varmistaa, 
että standardeja asianmukaisesti 
noudatetaan; ja
c) vaatia mahdollisten puutteiden 
korjaamista ja jos tarkastajilla on syytä 
uskoa puutteiden olevan vakavassa 
ristiriidassa direktiivin 2009/13/EY 
vaatimusten (merenkulkijoiden oikeudet 
mukaan luettuina) kanssa tai 
vaarantavan merkittävästi 
merenkulkijoiden turvallisuuden ja 
terveyden, tarkastajilla on oikeus estää 
alusta lähtemästä satamasta, ellei 
tarvittavia toimenpiteitä ole suoritettu.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 7 kohdan a–c alakohta. 
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 10 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10. Kaikista 9 c kohdan nojalla 
toteutetuista toimenpiteistä on voitava 
valittaa oikeudelliselle tai hallinnolliselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 8 kohta. 

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 11 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11. Oikeudellisiin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asemesta tarkastajilla on 
oltava oikeus antaa neuvoja tai ohjeita, 
kun direktiivin 2009/13/EY vaatimuksia ei 
rikota selvästi tavalla, joka vaarantaa 
asianomaisten merenkulkijoiden 
turvallisuuden tai terveyden eikä 
vastaavia rikkomuksia ei ole tapahtunut 
aiemmin. 

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 9 kohta. 
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 12 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12. Tarkastajien 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. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 10 kohta. 

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 13 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13. Tarkastajille ei saa antaa tehtäviä, 
joiden määrä tai luonne saattaisi haitata 
tarkastusten tehokkuutta tai muutoin 
vähentää heidän valtuuksiaan tai 
puolueettomuuttaan laivanvarustajiin, 
merenkulkijoihin tai muihin asian 
osapuoliin nähden.
Erityisesti on huolehdittava siitä:
a) että tarkastajat eivät välittömästi tai 
välillisesti hyödy mistään tarkastuksesta, 
joka heidän on suoritettava; ja
b) että tarkastajat palveluksesta 
erottuaankin ovat velvollisia 
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asiaankuuluvan rangaistuksen tai 
kurinpitotoimien uhalla säilyttämään 
liikesalaisuudet tai muut luottamukselliset 
tiedot, joita he ovat saaneet tietoonsa 
tehtäviään suorittaessaan ja jotka 
koskevat työskentelytapoja tai ovat 
luonteeltaan henkilökohtaisia.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 11 kohdan a–b alakohta. 

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 14 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14. Tarkastajien on esitettävä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle jokaisesta 
tarkastuksesta raportti. Kopio 
kertomuksesta englanniksi tai aluksen 
työkielellä on annettava aluksen 
päällikölle ja toinen kopio on asetettava 
esiin aluksen ilmoitustaululle tiedoksi 
merenkulkijoille ja pyynnöstä lähetettävä 
heidän edustajilleen.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 12 kohta. 

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 15 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on pidettävä rekisteriä 
niistä tarkastuksista, jotka koskevat sen 
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lipun alla purjehtivien alusten 
merenkulkijoiden olosuhteita. 
Jäsenvaltion on julkistettava 
tarkastustoimintaa koskeva 
vuosikertomus kohtuullisen ajan ja 
enintään kuuden kuukauden kuluttua 
vuoden päättymisestä. 

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 13 kohta. 

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 16 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16. Raportti, joka koskee vakavan 
onnettomuuden tutkintaa, on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle niin pian 
kuin se on käytännössä mahdollista, 
kuitenkin viimeistään kuukauden 
kuluttua tutkinnan päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 14 kohta. 

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 17 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17. Tämän normin mukaista tarkastusta 
tai muuta toimenpidettä suoritettaessa on 
pyrittävä mahdollisuuksien mukaan 
välttämään aluksen tarpeetonta 
pidättämistä tai viivyttämistä.
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Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 15 kohta. 

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 18 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18. Tarkastajan valtuuksien 
väärinkäyttämisestä aiheutuva menetys tai 
vahinko on korvattava kansallisten lakien 
ja määräysten mukaisesti. Todistustaakka 
on aina valittajalla.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 16 kohta. 

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 19 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19. Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 
asianmukaiset rangaistukset ja muut 
hyvitystoimenpiteet, jotka seuraavat 
direktiivin 2009/13/EY vaatimusten 
(merenkulkijoiden oikeudet mukaan 
lukien) vastaisesta menettelystä ja 
tarkastajien työn estämisestä, sekä 
valvottava, että ne pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 17 kohta. 
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Aluksilla sovellettavat valitusmenettelyt
1. Jäsenvaltioiden tulee edellyttää, että 
sen lipun alla purjehtivilla aluksilla 
voidaan nopeasti, tehokkaasti ja 
oikeudenmukaisesti käsitellä 
merenkulkijoiden valitukset, jotka 
koskevat väitettyä direktiivin 2009/13/EY 
vaatimusten vastaista menettelyä 
(merenkulkijoiden oikeudet mukaan 
luettuina).

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.5., 1 kohta. 

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on kiellettävä 
rangaistuksen uhalla kaikenlainen 
vainoaminen, joka kohdistuu valituksen 
tehneeseen merenkulkijaan.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.5., 2 kohta. 
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan säännökset eivät estä 
merenkulkijaa turvautumasta muihin 
oikeudellisiin keinoihin, joita hän pitää 
asianmukaisina.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.1.5., 3 kohta. 

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Rajoittamatta niitä muita oikeuksia, 
jotka perustuvat kansallisiin lakeihin tai 
määräyksiin tai työehtosopimuksiin, 
merenkulkijoilla on oltava oikeus valittaa 
aluksella mistä tahansa väitetystä 
direktiivin 2009/13/EY vastaisesta 
toiminnasta (merenkulkijoiden oikeudet 
mukaan luettuina).

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.5., 1 kohta. 
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että sen lait tai määräykset, jotka koskevat 
aluksella tehtävää valitusta, vastaavat 1–3 
kohdan vaatimuksia. Tällaisten 
menettelyjen tarkoituksena on ratkaista 
valitus mahdollisimman alhaisella tasolla. 
Merenkulkijalla on kuitenkin kaikissa 
tapauksissa oltava oikeus valittaa suoraan 
päällikölle ja ulkopuolisille viranomaisille 
silloin, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 2 kohta. 

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Valitusmenettelyyn aluksella sisältyy 
merenkulkijan oikeus avustajaan tai 
edustajaan samoin kuin varotoimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on estää valituksen 
tehneeseen merenkulkijaan kohdistuva 
vainoaminen. Vainoamisella tarkoitetaan 
jonkun henkilön vihamielisiä tekoja, jotka 
kohdistuvat aluksella olevaan 
merenkulkijaan, joka on tehnyt valituksen 
muutoin kuin selvästi kiusaamis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 3 kohta. 
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. Työsopimuksen jäljennöksen lisäksi 
merenkulkijoille on annettava kopio 
valitusmenettelyä aluksella koskevista 
ohjeista. Niihin kuuluu lippuvaltion sekä, 
jos se on eri, merenkulkijoiden 
asuinmaan toimivaltaisen viranomaisen 
yhteystiedot samoin kuin sen aluksella 
olevan henkilön nimi tai henkilöiden 
nimet, joka voi tai jotka voivat 
luottamuksellisesti antaa merenkulkijoille 
valitukseen liittyviä puolueettomia 
neuvoja ja muutoinkin avustaa heitä 
valitusmenettelyssä aluksella.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.1.4., 4 kohta. 

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla

Työnvälitykseen liittyvät velvollisuudet
1. Riippumatta periaatteesta, jonka 
mukaan kukin jäsenvaltio vastaa lippunsa 
alla purjehtivilla aluksilla olevien 
merenkulkijoiden työ- ja elinoloista, 
jäsenvaltion on varmistettava, että tämän 
artiklan merenkulkijoiden työnvälitystä ja 
sosiaaliturvaa koskevia määräyksiä 
sovelletaan niihin merenkulkijoihin, jotka 
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ovat sen kansalaisia tai joilla on muutoin 
kotipaikka sen alueella siinä määrin, kuin 
tässä artiklassa säädetään tällaisesta 
vastuusta.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.3., 1 kohta. 

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan 
täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty 
jäljempänä 5–18 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.3., 2 kohta. 

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti 2. Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on kehitettävä 
tehokas tarkastus- ja seurantajärjestelmä, 
jonka avulla se voi valvoa tästä artiklasta 
johtuvien työnvälitykseen liittyvien 
velvollisuuksiensa täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.3., 3 kohta. 
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Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on Kansainvälisen 
työtoimiston perussäännön 22 artiklan 
mukaisissa raporteissaan Kansainväliselle 
työtoimistolle annettava selvitys tämän 
artiklan 3 kohdan mukaisesta 
järjestelmästään samoin kuin 
menetelmästä, jolla sen tehokkuus 
arvioidaan.

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, sääntö 5.3., 4 kohta. 

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin jäsenvaltion on tarkastus- ja 
seurantajärjestelmän avulla valvottava 
tämän artiklan vaatimusten soveltamista, 
jotka koskevat sen alueella toimivien 
merenkulkijoiden työnvälityspalvelujen 
menettelytapoja ja toimintaa ja ryhdyttävä 
asianmukaisiin oikeudellisiin 
toimenpiteisiin siinä tapauksessa, että 5–
18 kohdassa tarkoitettuja toiminta- tai 
lupaehtoja ei noudateta.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A5.3., 1 kohta. 
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Kaikkien merenkulkijoiden 
käytettävissä on aluksella oltava tehokas, 
riittävä ja seurattavissa oleva 
työnvälitysjärjestelmä, josta ei aiheudu 
kustannuksia merenkulkijalle.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 1.4., 1 kohta. 

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltion alueella toimivien 
merenkulkijoiden työnvälityspalveluiden 
on oltava 5–18 kohdassa määritettyjen 
standardien mukaisia.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 1.4., 2 kohta. 
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Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 8 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä 
lippunsa alla purjehtivilla aluksilla 
työskentelevien merenkulkijoiden vuoksi, 
että laivanvarustajat, jotka käyttävät 
merenkulkijain työnvälityspalveluja 
sellaisissa maissa tai alueilla, joissa 
vuonna 2006 tehtyä merityötä koskevaa 
yleissopimusta ei sovelleta, varmistuvat 
siitä, että tällaiset palvelut vastaavat 5–18 
kohdan vaatimuksia. 

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, sääntö 1.4., 3 kohta. 

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 9 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9. Kunkin jäsenvaltion, jossa on 
merenkulkijoiden julkinen 
työnvälityspalvelu, on huolehdittava siitä, 
että sitä harjoitetaan asianmukaisesti ja 
että merenkulkijoiden työhön liittyviä 
oikeuksia edistetään ja suojellaan 
direktiivin 2009/13/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A.1.4., 1 kohta. 
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 10 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10. Jos jäsenvaltion alueella toimii 
yksityisiä merenkulkijoiden 
työnvälityspalveluita, joiden tarkoituksena 
on pääasiallisesti merenkulkijoiden 
työnvälitys tai joiden toiminta suurelta 
osin on merenkulkijoiden työnvälitystä, 
niiden toiminnan on perustuttava 
yhtenäiseen säädeltyyn lupaa tai 
todistusta edellyttävään järjestelmään. 
Tällaisen järjestelmän perustaminen, 
uudistaminen tai muuttaminen edellyttää 
asiaankuuluvien laivanvarustajien ja 
merenkulkijoiden järjestön kuulemista. 
Jos ei ole selvää, sovelletaanko tätä 
yleissopimusta yksityisiin 
työnvälityspalveluihin, sanotun 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on päätettävä asiasta asiaankuuluvia 
laivanvarustajien ja merenkulkijoiden 
järjestöjä kuultuaan. Tarpeettomien 
yksityisten työnvälityspalvelujen 
perustamista ei pidä rohkaista.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A1.4., 2 kohta. 

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 11 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 10 kohdan säännöksiä 
sovelletaan myös jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen harkinnan
mukaan sellaisiin merenkulkijoiden 
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järjestön jäsenvaltion alueella 
harjoittamiin työnvälityspalveluihin, 
joiden tarkoituksena on välittää 
merenkulkijoita, jotka ovat jäsenvaltion 
kansalaisia, työhön tuon jäsenvaltion 
lipun alla purjehtiville aluksille. 
Toimivaltaisen viranomaisen on asiasta 
päättäessään kuultava asiaankuuluvia 
laivanvarustajien ja merenkulkijoiden 
järjestöjä. Tässä kappaleessa 
tarkoitettujen palveluiden harjoittaminen 
edellyttää, että:
a) työnvälityspalvelu toimii noudattaen 
kyseisten järjestöjen ja laivanvarustajan 
välistä työehtosopimusta;
b) merenkulkijoiden järjestön ja 
laivanvarustajan toimipaikka on 
jäsenvaltion alueella;
c) jäsenvaltiolla on kansallisia lakeja tai 
määräyksiä tai menettelytapoja sellaisten 
työehtosopimusten rekisteröimiseksi tai 
vahvistamiseksi, jotka sallivat 
työnvälityspalvelun harjoittamisen; 
d) työnvälityspalveluja harjoitetaan 
asianmukaisella tavalla ja huolehditaan 
siitä, että suojellaan ja edistetään 
merenkulkijoiden työhön liittyviä 
oikeuksia, jotka vastaavat 13 kohdan 
mukaisia oikeuksia.

Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, normi A.1.4., 3 kohta. 

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 12 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12. Mikään 1–18 kohdan säännös:
a) ei saa estää jäsenvaltioita ylläpitämästä 
merenkulkijoiden ja laivanvarustajien 
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tarpeita vastaavia maksuttomia, julkisia 
merenkulkijoiden työnvälityspalveluja 
riippumatta siitä, sisältyvätkö ne kaikille 
työntekijöille ja työnantajille 
tarkoitettuihin julkisiin 
työnvälityspalveluihin vai toimivatko ne 
niiden yhteydessä; tai
b) ei velvoita jäsenvaltioita perustamaan 
alueelleen merenkulkijoille tarkoitettuja 
yksityisiä työnvälityspalveluita.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A.1.4., 4 kohta. 

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 13 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13. Jos jäsenvaltioissa otetaan käyttöön 
10 a kohdassa tarkoitettu järjestelmä, sen 
lakien ja muiden määräysten on 
edellytettävä vähintään:
a) että merenkulkijoiden 
työnvälityspalvelut eivät saa toimia siten 
tai käyttää sellaisia keinoja, järjestelmiä 
tai luetteloita, joiden avulla pyritään 
estämään tai vaikeuttamaan 
merenkulkijoiden mahdollisuuksia saada 
pätevyyttään vastaavaa työtä;
b) että merenkulkija ei joudu osaksikaan 
vastuuseen työn välittämisestä tai sen 
tarjoamisesta tai hankkimisesta 
aiheutuvista muista välittömistä tai 
välillisistä kuluista tai maksuista kuin 
niistä, jotka perustuvat kansalliseen 
lainsäädäntöön ja johtuvat 
lääkärintarkastuksista, kansallisen 
merimieskirjan, passin tai muun 
vastaavan henkilökohtaisen 
matkustusasiakirjan hankkimisesta, ei 
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kuitenkaan viisumikustannuksista, koska 
niistä vastaa laivanvarustaja; ja
c) että varmistetaan, että sen alueella 
toimivat merenkulkijoiden 
työnvälityspalvelut varmistavat,
i) että kaikista työhön välitetyistä 
merenkulkijoista pidetään ajanmukaista 
rekisteriä, jonka toimivaltainen 
viranomainen voi tarkastaa;
ii) että merenkulkijoita informoidaan 
työsopimukseen perustuvista oikeuksista 
ja velvollisuuksista ennen työsopimuksen 
solmimista tai sitä solmittaessa ja että 
merenkulkijoilla on mahdollisuus 
perehtyä työsopimuksiinsa sekä ennen 
niiden allekirjoittamista että sen jälkeen 
ja että he saavat siitä jäljennöksen;
iii) että kaikki työhön välitetyt 
merenkulkijat ovat päteviä ja heillä on 
työhön vaadittavat asiapaperit ja että 
heidän työsopimuksensa ovat 
sovellettavien lakien, määräysten ja 
mahdollisesti työsopimuksen osan 
muodostavan työehtosopimuksen 
mukaisia;
iv) että laivanvarustaja mahdollisuuksien 
mukaan huolehtii siitä, ettei merenkulkija 
jää vieraaseen satamaan;
v) että niiden toimintaa koskevat 
mahdolliset valitukset tutkitaan ja 
käsitellään ja että jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tiedotetaan 
niistä valituksista, joita ei ole ratkaistu;
vi) että kehitetään vakuutukseen tai 
vastaavaan perustuva järjestelmä, jonka 
avulla merenkulkijalle voidaan korvata se 
taloudellinen menetys, joka johtuu siitä, 
että työnvälityspalvelut tai 
laivanvarustaja, jota asia koskee, jättää 
täyttämättä merenkulkijan 
työsopimukseen perustuvat velvoitteensa. 

Or. en
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Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A1.4., 5 kohdan a–c alakohta ja i–vi alakohta. 

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 14 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on valvottava 
kaikkia alueellaan olevia 
merenkulkijoiden työnvälityspalveluita. 
Yksityisten, alueellisten 
työnvälityspalveluiden harjoittamiseen 
tarvittavien mahdollisten lupien, 
todistusten tai muiden valtuuksien 
antaminen tai uudistaminen edellyttää, 
että työnvälityspalveluiden todetaan 
olevan kansallisten lakien ja määräysten 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A1.4., 6 kohta. 

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 15 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että merenkulkijoiden 
työnvälityspalveluita koskevat valitukset 
tutkitaan ja käsitellään asiaankuuluvissa 
elimissä asianmukaisessa järjestyksessä. 
Tarvittaessa käsittelyyn voivat osallistua 
laivanvarustajien ja merenkulkijoiden 
edustajat.
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Or. en

Perustelu
Vastaa yleissopimusta, normi A1.4., 7 kohta. 

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 16 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16. Kun jäsenvaltio on ratifioinut vuonna 
2006 tehdyn merityötä koskevan 
yleissopimuksen ja 12 kuukautta on 
kulunut päivästä, jolloin 
ratifiointiasiakirjan tallettaminen 
Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle 
on rekisteröity, sen on mahdollisuuksien 
mukaan tiedotettava kansalaisilleen 
ongelmista, joita saattaa esiintyä sellaisen 
valtion lipun alla purjehtivalla aluksella, 
joka ei ole ratifioinut tätä yleissopimusta, 
ja annettava kansalaisilleen neuvoja 
mahdollisista ongelmista, joita liittyy 
palkkautumiseen sellaisen valtion lipun 
alla purjehtivalle alukselle, joka ei ole 
ratifioinut vuonna 2006 tehtyä merityötä 
koskevaa yleissopimusta, ellei se varmistu 
siitä, että työhön sovelletaan tätä artiklaa 
vastaavia normeja. Jäsenvaltion tässä 
tarkoituksessa toteuttamat toimet eivät saa 
olla ristiriidassa asianomaisten valtioiden 
hyväksymien työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta koskevien 
sopimusten kanssa.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A1.4., 8 kohta. 
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Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 17 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17. Kunkin tämän yleissopimuksen 
ratifioineen jäsenvaltion on edellytettävä, 
että sen lipun alla purjehtivien alusten 
laivanvarustajat, jotka käyttävät 
merenkulkijoiden työnvälityspalveluja 
sellaisissa maissa tai alueilla, joissa 
vuonna 2006 tehtyä merityötä koskevaa 
yleissopimusta ei sovelleta, 
mahdollisuuksien mukaan varmistautuvat 
siitä, että työnvälityspalvelut ovat tämän 
5–18 kohdan vaatimusten mukaisia.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A1.4., 9 kohta. 

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla – 18 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18. Mikään 5–18 kohdan säännös ei 
rajoita laivanvarustajien eikä 
jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja vastuuta 
sen lipun alla purjehtiviin aluksiin 
nähden.

Or. en

Perustelu

Vastaa yleissopimusta, normi A1.4., 10 kohta. 
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PERUSTELUT

Esittelijä katsoo, että vuonna 2006 tehdyn merityötä koskevan yleissopimuksen sisältö siltä 
osin kuin se koskee lippuvaltion valvontaa pitäisi sisällyttää EU:n oikeuteen 
yksityiskohtaisemmin ja nimenomaisesti. Tärkeä etu, joka saadaan yleissopimuksen 
sisällyttämisellä EU:n oikeuteen, on se, että näin EU:ssa saadaan esimerkiksi EU:n 
rikkomismenettelyjen avulla aikaan entistä vahvempi täytäntöönpanojärjestelmä, mikä 
parantaisi noudattamista entisestään. 
Lippuvaltion valvontaa koskevien EU:n säännösten pitäisi heijastaa entistä paremmin sitä, 
mitä yleissopimuksessa erityisesti ja nimenomaisesti vaaditaan, jotta voidaan välttää 
jäsenvaltioiden erilaiset tulkinnat, jotka voivat johtaa epärehelliseen kilpailuun ja sosiaaliseen 
polkumyyntiin.

Esittelijä ehdottaa siltä osin kuin asiaan liittyy EU:n toimivaltaa, että merityötä koskeva 
yleissopimus pyritään kopioimaan tähän direktiiviin niin pitkälti kuin mahdollista. 

Merityötä koskevan yleissopimuksen otsake 5 koskee sopimuksen noudattamista ja 
täytäntöönpanoa, ja sen sääntö 5.1 koskee lippuvaltioiden velvollisuuksia. 

Ehdotetut tarkistukset koskevat pääasiassa seuraavia kysymyksiä:

– Yleiset periaatteet, jotka vastaavat merityötä koskevan yleissopimuksen mukaista 
sääntelyä, normia ja ohjetta 5.1.1, sen varmistamiseksi, että kukin valtio täyttää sen lipun 
alla purjehtivia aluksia koskevat velvoitteensa.

– Hyväksyttyjen organisaatioiden valtuuttaminen, kuten merityötä koskevan 
yleissopimuksen sääntö 5.1.2.

Esittelijä katsoo, että komission ehdotuksen 4 artiklaa olisi tarkistettava sen varmistamiseksi, 
että viitataan nimenomaisesti merityötä koskevan yleissopimuksen hyvin spesifiseen 
määräykseen, jonka mukaan hyväksytyt organisaatiot ja niiden henkilöstö suorittaa 
valvontatehtäviään parhaalla mahdollisella tavalla.

– Merityösertifikaatti ja merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus, katso 
merityötä koskevan yleissopimuksen sääntö 5.1.3.
Komission ehdotuksen 3 artiklassa viitataan tarkastukseen mutta ei sertifiointiin, ja pitäisi 
vaatia, että perustetaan tehokas sertifiointijärjestelmä. Komission ehdotus ei sisältänyt 
merityösertifikaattia koskevia määräyksiä, ja esittelijä ehdottaa EU:n lainsäädännöllisen 
toimivallan puitteista, että se lisätään tekstiin, koska merityötä koskevan yleissopimuksen 
määräykset merityösertifikaatista ja merityöehtojen noudattamista koskevasta ilmoituksesta 
ovat keskeisiä yleissopimuksen täytäntöönpanon kannalta.

– Tarkastukset ja niiden täytäntöön paneminen: katso merityötä koskevan 
yleissopimuksen sääntö 5.1.4.
Mitään tämän jakson osia ei ole sisällytetty direktiiviin lukuun ottamatta komission 
ehdotuksen 3 artiklan viittausta tarkastuksiin. Jos merityötä koskevan yleissopimuksen 
määräykset asiasta siirrettäisiin EU:n tasolle, se auttaisi suuresti varmistamaan, että EU:n 
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jäsenvaltiot panevat asianmukaisesti toimeen tiukan ja johdonmukaisen tarkastuksia ja 
noudattamisen valvontaa koskevan järjestelmän.

– Valitusmenettely aluksella, kuten merityötä koskevan yleissopimuksen sääntö 5.1.5.
Komission ehdotuksen 5 artikla koskee valituksia, mutta sen vaatimukset ovat hyvin niukkoja 
ja niissä jätetään huomiotta joitakin merityötä koskevan yleissopimuksen asianomaisten osien 
tärkeitä näkökohtia. Valituksiin liittyviä tärkeitä oikeuksia ja säännöksiä on otettava mukaan 
yksityiskohtaisemmin.

– Työnvälitykseen liittyvät velvollisuudet: katso yleissopimuksen sääntö 5.3. – näin 
varmistetaan, että jäsenvaltiot täyttävät merenkulkijoidensa työnvälitykseen ja sosiaaliturvaan 
liittyvät velvoitteensa. 


