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LYHYET PERUSTELUT

1. Johdanto

Tämä direktiiviehdotus kuuluu laajempaan joukkoon unionin tason oikeudellisia toimia, joilla 
pannaan täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 23. helmikuuta 2006 Genevessä 
hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen normeja. Tässä vaiheessa yleissopimuksen 
on ratifioinut 30 valtiota, joiden osuus maailman alusten bruttovetoisuudesta on yli 
59 prosenttia. Yleissopimuksen voimaantulo edellyttää, että yleissopimuksen on ratifioinut 
30 valtiota, joiden osuus maailman alusten bruttovetoisuudesta on vähintään 33 prosenttia. 

Yleissopimus antaa kattavat oikeudet ja työsuojelumääräykset kaikille maailman 
1,2 miljoonalle merenkulkijalle. Sen tarkoituksena on varmistaa ihmisarvoiset työ- ja elinolot 
aluksilla sekä menettelyt yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanoa varten. Tätä varten 
siinä määrätään muun muassa seuraavista keskeisistä seikoista: aluksella työskentelevien 
merenkulkijoiden työtä koskevat vähimmäisvaatimukset (1 luku), työsuhteen ehdot (2 luku), 
asuintilat, virkistysmahdollisuudet, ruoka ja ruoanpito (3 luku), terveyden suojelu, 
sairaanhoito, merimiespalvelut ja sosiaaliturva (4 luku) sekä täytäntöönpano ja soveltaminen 
(5 luku). 

Yleissopimuksen tarkoituksena on varmistaa merenkulkualan tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikkialla maailmassa vahvistamalla kaikkiin lippuvaltioihin ja 
merenkulkijoihin sovellettavat yhteiset vähimmäissäännöt. 

EU on jo hyväksynyt 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/431/EY 
jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan merityötä koskeva yleissopimus. 
Ratifiointiprosessi on parhaillaan kesken kuudessatoista jäsenvaltiossa, mutta Espanja, Puola, 
Bulgaria, Luxemburg, Tanska, Latvia, Alankomaat, Ruotsi ja Kypros ovat jo ratifioineet sen.

EU:ssa on myös annettu 16. helmikuuta 2009 neuvoston direktiivi 2009/13/EY Euroopan 
yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan 
kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta tekemän 
sopimuksen täytäntöönpanosta. Tämä sopimus on huomattava saavutus alakohtaisten 
työmarkkinaneuvottelujen piirissä. 

Direktiivillä 2009/13/EY unionin lainsäädäntöön sisällytettiin merityötä koskevan 
yleissopimuksen 1–4 lukuun sisältyvät keskeiset määräykset merenkulkijoiden oikeuksista. 
Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet haluavat kuitenkin panna sopimuksensa täytäntöön 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 
155 artiklaan perustuvalla neuvoston päätöksellä. Koska niillä ei ole toimivaltaa sisällyttää 
sopimukseensa yleissopimuksen 5 lukuun sisältyviä täytäntöönpanomääräyksiä, ne ovat 
pyytäneet komissiota toteuttamaan toimenpiteitä tätä varten. 

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa pyritään tekemään juuri näin lippuvaltion 
velvollisuuksien suhteen tunnustaen samalla 5 luvun suuren merkityksen merenkulkijoille. 
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Tämä ehdotus liittyy läheisesti ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta. 
Mainitussa direktiiviehdotuksessa säädetään merityötä koskevan yleissopimuksen 
soveltamisesta kaikissa eurooppalaisissa satamissa, ja sen tarkoituksena on varmistaa 
toimialan maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset.

2. Ehdotuksen liikennettä koskeva ulottuvuus

Ehdotus on samansuuntainen kuin 28. maaliskuuta 2011 julkaistu komission valkoinen kirja 
"Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä 
ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää", jossa korostetaan meriliikenteen sosiaalisten olojen 
kehittämistä.

Se lujittaa huomattavasti meriliikenneulottuvuutta panemalla täytäntöön merityötä koskevassa 
yleissopimuksessa sovitut merenkulkijoiden työmarkkinalainsäädännön oikeudet. Se edistää 
ja parantaa koko alan mainetta ja turvaa Euroopan maailmanlaajuisia etuja luomalla yleiset ja 
yhtäläiset toimintaedellytykset.

Esittelijä pitää myönteisenä ehdotusta, jolla pyritään panemaan täytäntöön merenkulkualan 
sidosryhmien välisissä työmarkkinaneuvotteluissa saavutetut erittäin myönteiset tulokset. 

Esittelijä katsoo, että käsiteltävänä olevan ehdotuksen olisi oltava yksityiskohtaisempi ja 
jämäkämpi ja ehdotuksen tekstiin olisi liitettävä huomattava osa merityötä koskevasta 
yleissopimuksesta. 

Ehdotetut tarkistukset luovat erityisen voimakkaan ohjeiston jäsenvaltioille, jotka täyttävät 
lippuvaltion velvollisuutensa ottamalla käyttöön tehokkaan ja yksityiskohtaisen 
tarkastusjärjestelmän, jolla varmistetaan, että alukset noudattavat direktiivin 2009/137EY 
vaatimuksia. Samoin valitusmenettely sekä tarkastus- ja täytäntöönpanomenettelyt 
vahvistettiin merityötä koskevan yleissopimuksen mukaisesti. 

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Vaikka direktiivillä 2009/21/EY 
säännellään lippuvaltion velvollisuuksia 
sisällyttämällä IMOn lippuvaltioiden 
auditointijärjestelmä EU:n lainsäädäntöön 
ja ottamalla käyttöön kansallisten 
merenkulkuviranomaisten laadun 
sertifiointi, on asianmukaisuuden ja 
selkeyden vuoksi katsottu tarpeelliseksi 
säätää merityöehdoista erillisessä 
direktiivissä, joka vastaa paremmin 
säädösten erilaisia tarkoituksia ja 
menettelyjä.

(10) Vaikka direktiivillä 2009/21/EY 
säännellään lippuvaltion velvollisuuksia 
sisällyttämällä IMOn lippuvaltioiden 
auditointijärjestelmä EU:n lainsäädäntöön 
ja ottamalla käyttöön kansallisten 
merenkulkuviranomaisten laadun 
sertifiointi, on asianmukaisuuden ja 
selkeyden vuoksi katsottu tarpeelliseksi 
säätää merityöehdoista erillisessä 
direktiivissä, joka vastaa paremmin 
säädösten erilaisia tarkoituksia ja 
menettelyjä. Näin ollen tämän direktiivin 
säännökset eivät vaikuta direktiiviin 
2009/21/EY, joka koskee vain IMO:n 
yleissopimuksia. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin kehittää ja toteuttaa 
laadunhallintajärjestelmän tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
merenkulkuhallintonsa 
lippuvaltiotoimintaan liittyviä 
operatiivisia osia varten ja ylläpitää sitä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Direktiiviä 2009/13/EY sovelletaan 
merenkulkijoihin aluksilla, jotka 
purjehtivat jonkin jäsenvaltion lipun alla. 
Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi valvottava,
että niiden lipun alla purjehtivat alukset 
noudattavat kaikkia kyseisen direktiivin 
säännöksiä.

(11) Direktiiviä 2009/13/EY sovelletaan 
merenkulkijoihin aluksilla, jotka 
purjehtivat jonkin jäsenvaltion lipun alla. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ne 
täyttävät tehokkaasti velvollisuutensa 
lippuvaltioina eli valvovat, että niiden 
lipun alla purjehtivat alukset noudattavat 
vuoden 2006 merityösopimuksen 
asianmukaisia osia, jotka vastaavat 
direktiivin 2009/13/EY liitteessä 
vahvistettuja määräyksiä niiden lipun alla 
purjehtivista aluksista. Tarkastukset 
sisältävää tehokasta seurantajärjestelmää 
perustaessaan jäsenvaltio voi myöntää 
valtuuksia julkisille laitoksille tai muille 
organisaatioille vuoden 2006
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merityösopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltaminen ja/tai 
tulkinta ei missään olosuhteissa saisi 
johtaa unionin lainsäädännön mukaisen 
työntekijöiden suojelun nykyisen tason 
laskemiseen.

Perustelu

Vaikka kansainväliset vähimmäisnormit ovat toivottavia, niitä ei pitäisi käyttää heikentämään 
suojelun tasoa, joka eurooppalaisilla merenkulkijoilla nykyisin on. Tämä on erityisen tärkeää, 
kun otetaan huomioon, että yhä useampia eurooppalaisia kannustetaan ryhtymään 
merenkulku-uralle.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) "merityösertifikaatilla", 
"väliaikaisella merityösertifikaatilla" ja 
"merityöehtojen noudattamista koskevalla 
ilmoituksella" tarkoitetaan merityötä 
koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen 
normiin 5.1.3 sisältyvässä 9 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja, jotka on laadittu 
kyseisen yleissopimuksen liitteessä A5-II 
annettujen mallien mukaisesti;

Perustelu

Näiden sertifikaattien määrittely on tarpeen, koska niillä tullaan viittaamaan tähän direktiiviin 
ehdotettaviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lainsäädännön noudattamisen valvonta Lainsäädännön noudattamisen valvonta ja 
sertifiointi

Perustelu

Sertifiointi on tärkeä osa ehdotuksessa kuvattua lainsäädännön noudattamisen valvontajärjestelmää.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varustamojen ja 
merenkulkijoiden järjestöjä kuultuaan 
päättää mukauttaa merityösopimuksen 
II artiklan 6 kohdan mukaisesti 
valvontamekanismeja, tarkastukset 
mukaan luettuina, sellaisten 
bruttovetoisuudeltaan alle 200 tonnin 
alusten osalta, joita ei käytetä 
kansainväliseen liikenteeseen, tällaisiin 
aluksiin liittyvien erityisehtojen huomioon 
ottamiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
tehokas järjestelmä, jonka avulla aluksen 
työolot voidaan tarkastaa ja sertifioida 
merityötä koskevan yleissopimuksen 
sääntöjen 5.1.3 ja 5.1.4 sekä normin 
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A5.1.3 ja A5.14 mukaisesti, sekä 
huolehdittava siitä, että sen lipun alla 
purjehtivilla aluksilla olevien 
merenkulkijoiden työ- ja elinolot 
vastaavat johdonmukaisesti tämän 
yleissopimuksen normeja.

Perustelu

Työoloja koskevista yksityiskohdista, tarkastuksista ja merityösertifikaatista ja merityöehtojen 
noudattamista koskevasta ilmoituksesta määrätään normin A5.1.3 ja A5.14 mukaisesti ja näin 
ollen ne on mainittava erikseen tässä yhteydessä.

Tarkistus 8

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.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön 5.1.1 sisältyvän 3 kohdan 
mukainen.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c) Merityösertifikaattia ja sitä 
täydentävää merityöehtojen 
noudattamisesta koskevaa ilmoitusta on 
pidettävä ensisijaisena osoituksena siitä, 
että se jäsenvaltio, jonka lipun alla alus 
purjehtii, on sen asiaankuuluvasti 
tarkastanut ja että direktiivin 2009/13/EY 
merenkulkijoiden työ- ja elinoloja 
koskevat määräykset on täytetty 
merityösertifikaatin mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön 5.1.1 sisältyvän 4 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 10

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 
artiklan 1 a kohdassa tarkoitetusta 
järjestelmästä ja siitä, miten sen 
tehokkuus on arvioitu.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön 5.1.1 sisältyvän 5 kohdan 
mukainen.
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Tarkistus 11

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 
normit sekä määriteltävä menettelytapa, 
jonka avulla näiden tavoitteiden ja 
normien täyttymistä voidaan seurata.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.1 sisältyvän 1 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f) Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että sen lipun alla purjehtivilla aluksilla 
on jäljennös direktiivistä 2009/13/EY.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön A5.1.1 sisältyvän 2 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lainsäädännön noudattamisen 
valvonnasta vastaava henkilöstö

Tunnustetut organisaatiot ja niiden
lainsäädännön noudattamisen valvonnasta 
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vastaava henkilöstö

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään merityötä koskevan yleissopimuksen säännön 5.1.3 3 artiklan 
mukainen vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltiot suorittavat sertifioinnin.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkastukset ja täytäntöönpano
1. Kunkin jäsenvaltion on yhtenäisen, 
säännöllisiin tarkastuksiin ja valvonta- ja 
muihin toimenpiteisiin perustuvan 
järjestelmän avulla varmistettava, että sen 
lipun alla purjehtivat alukset vastaavat 
niitä kansallisia lakeja ja määräyksiä, 
joiden avulla direktiivin 2009/13/EY 
vaatimukset on pantu täytäntöön.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön 5.1.4 sisältyvän 1 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan meriturvallisuusvirasto 
(EMSA) voi tukea jäsenvaltiota 
valvomalla hyväksyttyjen 
organisaatioiden jäsenvaltioiden puolesta 
toteuttamia toimia direktiivin 2009/15/EY 
9 artiklan mukaisesti asian kuitenkaan 
vaikuttamatta lippuvaltion oikeuksiin ja 
velvoitteisiin.



PE494.836v02-00 12/26 AD\920403FI.doc

FI

Perustelu

Koska meriturvallisuusvirasto jo nykyään auttaa komissiota valvomaan hyväksyttyjen 
organisaatioiden toimintaa, saman toimivallan ulottaminen koskemaan jäsenvaltioiden 
avustamista parantaa toimien tehokkuutta ja vähentää jäsenvaltioiden talousarvioihin 
kohdistuvia paineita.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa (uusi) tarkoitettua 
tarkastus- ja valvontajärjestelmää 
koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset 
sisältyvät tämän artiklan 3–19 kohtaan 
(uusi).

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön 5.1.4 sisältyvän 2 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Kussakin jäsenvaltiossa on oltava 
järjestelmä, jonka avulla tarkkaillaan sen 
lipun alla purjehtivilla aluksilla olevien 
merenkulkijoiden olosuhteita ja todetaan, 
että työsuhteen ehtoihin ja elinoloihin 
liittyvät toimenpiteet, joita mahdollisessa 
merityöehtojen noudattamista koskevassa 
ilmoituksessa edellytetään, on pantu 
täytäntöön ja että ne vastaavat direktiivin 
2009/13/EY vaatimuksia.

Perustelu
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Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön A5.1.4 sisältyvän 1 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on nimitettävä riittävä 
määrä päteviä tarkastajia, jotta ne 
pystyvät vastaamaan 3 kohdan (uusi) 
mukaisista velvoitteistaan. Jos 
tarkastuksista vastaa hyväksytty 
organisaatio, jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että tarkastuksista 
vastaavalla henkilökunnalla on siihen 
tarvittava pätevyys ja järjestettävä sille 
tehtävän edellyttämät lailliset valtuudet.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön A5.1.4 sisältyvän 2 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
4 a 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 
varmistamaan, että 3 kohdan (uusi) 
säännöksiä noudatetaan.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 3 kohdan 
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mukainen.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Niissä jäsenvaltioissa, joihin tämän 
direktiivin 3 artiklan 1 a kohtaa (uusi) 
sovelletaan, tarkastukset on 
mahdollisuuksien mukaan tehtävä vuoden 
2006 merityötä koskevan yleissopimuksen 
normissa A5.1.3 edellytetyin väliajoin. 
Muissa jäsenvaltioissa tarkastuksien väli 
ei saa missään tapauksessa ylittää kolmea 
vuotta.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön A5.1.4 sisältyvän 4 kohdan 
mukainen, mutta erottaa toisistaan ne jäsenvaltiot, joihin yleissopimusta sovelletaan (jolloin 
voidaan viitata normiin A5.1.3), ja ne joihin sitä ei sovelleta.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. Jos jäsenvaltiolle tehdään valitus, jota 
se ei katso ilmeisen perusteettomaksi, tai 
jos sille osoitetaan, että sen lipun alla 
purjehtiva alus ei ole direktiivin 
2009/13/EY vaatimusten mukainen tai 
että merityöehtojen noudattamista 
koskevan ilmoituksen mukaisissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä on vakavia 
puutteita, jäsenvaltion on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin asian 
tutkimiseksi ja huolehdittava mahdollisten 
puutteiden korjaamisesta.
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Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 5 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 8 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 6 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 a 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 tarpeelliseksi katsomansa 
tarkastus, testi tai kuulustelu ja varmistaa, 
että standardeja asianmukaisesti 
noudatetaan; ja
c) vaatia mahdollisten puutteiden 
korjaamista. Jos on syytä uskoa 
puutteiden olevan vakavassa ristiriidassa 
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direktiivin 2009/13/EY vaatimusten 
(merenkulkijoiden oikeudet mukaan 
luettuina) kanssa tai vaarantavan 
merkittävästi merenkulkijoiden 
turvallisuuden ja terveyden, tarkastajilla 
on oikeus estää aluksen lähtö satamasta, 
kunnes tarvittavat toimenpiteet on 
toteutettu.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 7 kohdan a–
c alakohdan mukainen.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 10 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10. Edellä olevan 9 kohdan c alakohdan 
nojalla toteutetuista toimenpiteistä on 
voitava valittaa oikeudelliselle tai 
hallinnolliselle viranomaiselle.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 8 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 11 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11. Oikeudellisiin toimenpiteisiin 
ryhtymisen asemasta tarkastajilla on 
oltava oikeus antaa neuvoja tai ohjeita 
edellyttäen, että menettely ei ole selvästi 
vastoin direktiivin 2009/13/EY 
vaatimuksia eikä vaaranna asianomaisten 
merenkulkijoiden terveyttä tai 
turvallisuutta ja että vastaavaa ei ole 
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tapahtunut aikaisemmin.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 9 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 a 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.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 10 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 13 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13. Tarkastajille ei saa antaa tehtäviä, 
joiden määrä tai luonne saattaisi haitata 
tarkastuksien tehokkuutta tai muutoin 
vähentää heidän valtuuksiaan tai 
puolueettomuuttaan laivanvarustajiin, 
merenkulkijoihin tai muihin asian 
osapuoliin nähden.
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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 
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.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 11 kohdan a–
b alakohdan mukainen.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 14 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 12 kohdan 
mukainen.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 15 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 13 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 16 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 14 kohdan 
mukainen.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 17 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 15 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 18 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 16 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla – 19 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19. Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 
asianmukaiset rangaistukset ja muut 
hyvitystoimenpiteet, jotka seuraavat 
direktiivin 2009/13/EY vaatimusten 
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vastaisesta menettelystä 
(merenkulkijoiden oikeudet mukaan 
luettuina) tai siitä, että tarkastajia 
estetään tekemästä työtään, sekä 
valvottava, että ne asianmukaisesti 
pannaan täytäntöön.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.4 sisältyvän 17 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Tarkastukset ja täytäntöönpano

6. Tarkastukset on tehtävä vuoden 2006 
merityötä koskevan yleissopimuksen 
normissa A5.1.3 edellytetyin väliajoin.

Perustelu

Yhdenmukaisuus merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön A5.1.4 sisältyvän 4 kohdan 
kanssa. Komission ehdottamassa direktiivin 2009/16/EY muuttamista satamavaltioiden 
suorittaman valvonnan osalta merityösertifikaatin ja merityöehtojen noudattamista koskevan 
ilmoituksen yhteydessä ei eroteta mitenkään toisistaan jäsenvaltioita, jotka ovat jo ratifioineet 
merityösopimuksen ja niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole sitä ratifioineet. Edellä olevan 
sanamuodon perusteella unionin lainsäädäntö velvoittaisi jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarkastukset.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön 5.1.5 sisältyvän 1 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön 5.1.5 sisältyvän 2 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä artikla ei saa estää 
merenkulkijaa turvautumasta muihin 
oikeudellisiin keinoihin, joita hän pitää 
asianmukaisena.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen sääntöön 5.1.5 sisältyvän 3 kohdan 
mukainen.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.5 sisältyvän 1 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 39

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 
tämän artiklan 1–3 kohdan (uusi) 
vaatimuksia. Tällaisten menettelyjen 
tarkoituksena on ratkaista valitus 
mahdollisimman alhaisella hierarkian 
tasolla. Merenkulkijalla on kuitenkin 
kaikissa tapauksissa oltava oikeus valittaa 
suoraan päällikölle ja ulkopuolisille 
viranomaisille silloin, kun hän katsoo sen 
tarpeelliseksi.

Perustelu



PE494.836v02-00 24/26 AD\920403FI.doc

FI

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.5 sisältyvän 2 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 40

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 
kaikkia vihamielisiä tekoja, jotka 
kohdistuvat aluksella olevaan 
merenkulkijaan, joka on tehnyt valituksen 
muutoin kuin kiusaamis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.5 sisältyvän 3 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 41

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 tai jotka voivat 
luottamuksellisesti antaa merenkulkijoille 
valitukseen liittyviä puolueettomia 
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neuvoja ja muutoinkin avustaa heitä 
aluksella tehtävää valitusta koskevassa 
menettelyssä.

Perustelu

Tarkistus on merityötä koskevan yleissopimuksen normiin A5.1.5 sisältyvän 4 kohdan 
mukainen.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kertomukset

Joka viides vuosi komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta.
Kertomuksessa arvioidaan jäsenvaltioiden 
toimintaa lippuvaltioina ja ehdotetaan 
mahdollisesti tarvittavia yleissopimusta 
koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen varmistamista koskevia
lisätoimenpiteitä.

Perustelu

On ehdottoman välttämätöntä kannustaa merityösopimuksen sisällyttämistä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja varmistaa, että lippuvaltioita koskevat säännökset pannaan täytäntöön. 
Säännöllisistä arviointikertomuksista säädetään direktiivin 2009/21/EY 9 artiklassa. Mainitun 
kaltaiset kertomukset olisi laadittava myös tässä yhteydessä ehdotetun direktiivin 
täytäntöönpanosta.
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